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  .  الوطنية حول التعليم العاليتالبيانا: ١الملحق 
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  إجنازات وتطلعات ... التعليم العايل 

  

إن ما نشاهده اليوم في مملكة البحرين من تقدم وتطور ونماء في مجاالت التعليم المختلفة بمـا فيهـا                   
التعليم العالي ما هو إال ثمار الشجرة المباركة، للمشروع اإلصالحي، لحضرة صاحب الجاللة الملـك               

 من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان        مفدى، وبدعم ومساندة  عيسى آل خليفة ملك البالد ال     حمد بن   
مـين  ان بن حمد آل خليفة ولي العهد األ        وصاحب السمو الشيخ سلم    ،آل خليفة رئيس الوزراء الموقر    

 يحفظهم اهللا ويرعاهم، حيث حظي التعليم باهتمام        رئيس مجلس التنمية االقتصادية،   على  نائب القائد األ  
  . جميع المراحل التعليميةشامالً القيادة الحكيمة

  

و مقيم في سن التعليم      مقعداً دراسياً لكل مواطن أ     فعلى صعيد التعليم قبل العالي وفرت مملكة البحرين       
 وبمراعاة المعايير الدولية بشأن الكثافة الطالبية في الصف الدراسي الواحـد،  اعتباراً من سن السادسة 

 بمعنى أن المملكة وفرت في كل مادة أو مقـرر دراسـي             اً طالب ٣٥حيث ال تتجاوز الكثافة الطالبية      
 فير خدمات تعليميـة ذات جـودة عاليـة   كما أن الوزارة قامت بتو .   على األكثر  اً طالب ٣٥ لكل   اًمعلم

مقر إقامتهم إلى   للطلبة ومن بينها الرعاية الصحية المتكاملة، وتوفير المواصالت للطلبة والمعلمين من            
، وتوفير مراكز   ةيف تقنية المعلومات في العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولي        ، وتوظ  والعكس مدارسهم

  . مصادر تعلم في كل مدرسة تؤدي خدمات للمعلمين والطلبة بما يمكنهم من أداء مهامهم بجودة عالية

ن من  لعالي للمواطني زيادة فرص التعليم ا   توجهت المملكة إلى      فقد  التعليم العالي الحكومي   صعيدوعلى  
% ٧٠ بتخفيض الحد األدنـى للقبـول بجامعـة البحـرين إلـى       جاللة الملك السامية   خالل توجيهات 

إنشاء مؤسسات  التوسع في   كما تم   .  وبتخفيض الرسوم الدراسية وإعفاء غير القادرين من هذه الرسوم        
  . ) البحرينكبوليتكن( التقنية البحرينكان آخرها كلية ولي الحكومية التعليم العا

  

 يشير إلى االهتمـام بـالتعليم       اًهتمام بالتعليم العالي الخاص، تضمن دستور المملكة نص       في إطار اال  و
وبناء على  العالي الخاص حيث أجاز لألفراد والهيئات إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل خاصة وفقاً للقانون،              

تـشريعية والتنظيميـة    ة ال كما تم استكمال البني   .  اٍل خاصة  مؤسسة تعليم ع   ة عشر تيثنذلك تم إنشاء ا   
كما أنشئ مجلس يعنـى بـشئون       .  م٢٠٠٥لسنة  ) ٣(للتعليم العالي بصدور قانون التعليم العالي رقم        

التعليم العالي، وهو مجلس التعليم العالي والذي يضم في عضويته ذوي الخبـرة والمكانـة العلميـة                 
كما وضـعت   .  والقطاع الخاص وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والقطاعات الحكومية المختلفة        

  .قواعد تنظم شئون التعليم العالي الخاص وتعتبر بمثابة تجارب متميزة لمملكة البحرين

 



   التقرير الوطني الخاص بالتعليم العالي لمملكة البحرين                   

٩  

  

ويهدف التعليم العالي في مملكة البحرين من خالل مؤسساته إلى إتاحة فرصة الدراسـة والتخـصص        
وتنمية وتشجيع البحث   .  لشاملةوالتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية ا         

العلمي، ورفع مؤهالت الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة وإعداد الطاقات البشرية المؤهلـة              
وتنمية التكنولوجيا وتطويرها في خدمة المجتمع، والعمل على توثيـق الـروابط الثقافيـة والعلميـة                

لمؤسسات العلمية العربيـة واإلسـالمية والدوليـة،        والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي والهيئات وا      
إلـى جانـب    . وتقديم االستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة        

عتماد في حياته على الفكر التحليلي اإلبداعي الذي يمكّنه مـن التعـايش             لب القادر على اال   إعداد الطا 
مة مضافة لمجتمعه ويـساهم     اء كانت بيئة إنسانية أو طبيعية، ويمثل قي       اإليجابي مع البيئة المحيطة سو    

  وفي الوقت ذاته،   ، وتطوره، ويعمل على حماية تراثه الوطني ويعتز بدينه ووطنيته وعروبته          في بنائه 
متالك أدوات العصر في التعامل مع المشكالت والقضايا المعاصرة وتطويره ليتماشـى            يحرص على ا  

  .  ويواكبه العصرمع
  

ويتضح من هذه األهداف أن التعليم العالي في المملكة يحرص على االستجابة للمتطلبـات الوطنيـة                
 مواكبة التقدم العالمي، والتي يمكن إدراكهـا مـن هـذا            في إطار المتعلقة بالتنمية الشاملة في المملكة      

  . التقرير الوطني المقدم لمنظمة اليونسكو
  

م العالي في إطار المشروع الوطني الطموح لتطوير التعليم والتدريب          جهود االهتمام بالتعلي   جاءت   وقد
رئيس مجلس  ئد األعلى   نائب القا ولي العهد   الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة           

يئـة مـستقلة    والذي تضمن خمس مبادرات أساسية هي إنشاء ه        ،حفظه اهللا ورعاه  قتصادية  التنمية اال 
 المـدارس،   يري المعلمين ومد  نشاء كلية متخصصة إلعداد وتدريب    إو،   والتدريب ملضمان جودة التعلي  

 الستقطاب العناصر الجيـدة للتعلـيم واالحتفـاظ بـالمعلمين     ليات واعتماد استراتيجيات فعالةتبني آ و
 إنشاء كلية تقنية، ووضع نظام وطني للقبول وااللتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم           و،  المتميزين

  . والمؤسسات التدريبيةاليالع
  

وفي إطار اهتمام القيادة الحكيمة ببناء مستقبل واعد لمملكة البحرين فقد تضمنت الرؤية االقتـصادية               
 اهتماما واضحا بالتعليم في جميع مراحله بما فيها التعليم العالي، حيث وضـحت الرؤيـة أن                 ٢٠٣٠

غيير جذري على مستويات عديدة لمواكبـة       ازدهار مستقبل المملكة يتوقف على قدرتها على إحداث ت        
العالم المعاصر، إذ البد من تحديث االقتصاد الوطني واكتساب المهارات الالزمة، وتعزيز اإلنتاجيـة              
واالبتكار وذلك من خالل حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يـستطيعون مـن                

  .يق طموحاتهمخالله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحق
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حظيت جهود مملكة البحرين في تطوير التعليم بتقدير عـالمي تجـسد فـي    وعلى الصعيد الدولي فقد   
الملك حمد بن عيسى آل خليفـة السـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات             / جائزة اليونسكو (اإلعالن عن   

نجـازاً كبيـراً   ذه الجـائزة إ ،  وتعتبر ه    حدثاً دولياً تربوياً بارزاً    التي تعد ) واالتصال في مجال التعليم   
لمملكة البحرين بهدف مكافأة المشاريع واألنشطة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصال من اجل 

أتي تقديراً من المنظمة الدولية للـدور        واألداء التعليمي بشكل عام، إذ ت      تحسين التعليم ووسائل التعليم   
،  المفدى  ملك مملكة البحرين    آل خليفة  حمد بن عيسى   الملك   لحضرة صاحب الجاللة  الحضاري المميز   

 فـي  حفظه اهللا ورعاه، في دعم ورعاية الجهود في مجال تطوير التعليم ونشره بين أفـراد المجتمـع   
ن النظم التقليدية  وتبني سياسات تعليمية متطورة من شأنها التحول بالتعليم في المملكة م     مملكة البحرين 
  .لكترونيإلى التعليم اإل

كة البحرين بإنـشاء     على مقترح حكومة ممل    وافقت الدول األعضاء في منظمة اليونسكو باإلجماع      قد  و
يعمـل تحـت رعايـة    يكون مقرة مملكة البحـرين و  " لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  مركز إقليمي   "

حداث اليونسكو، وذلك بغرض استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال في تنمية عملية اسـت            
 باإلضـافة إلـى   ةالمعارف واكتسابها وتبادلها في الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي        

  . جمهورية اليمن

كثيرة هي اإلنجازات التي تحققت في السنوات الخمس األخيرة من مسيرة التعليم العـالي فـي هـذه                  
التعليم العالي فـي المملكـة وجعلـه        المملكة الغالية، وسوف تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز جودة          

  .البحرين إلى العالم كافةحترام من رسالة سالم وتنمية وامصدراً لإلشعاع الحضاري وليكون 
  

لـى  وإ يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد هذا التقريـر                 ،وفي الختام 
 يسر وزارة التربية والتعليم أن ترفـع أسـمى        وبمناسبة صدور هذا التقرير،      .المتعاونةجميع الجهات   

  .يات التقدير والعرفان إلى القيادة الحكيمة لبلدنا العزيزآ

  
  
  
  

   ماجد بن علي النعيميالدكتور                                                                  

  وزير التربية والتعليم   

  رئيس مجلس التعليم العالي
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        املقدمـةاملقدمـةاملقدمـةاملقدمـة
عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من األمة العربية وإقليمهـا             دولة  مملكة البحرين   

  ودين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتـشريع،           .جزء من الوطن العربي الكبير    
هم فـي ركـب       وتصون الدولة التراث العربي اإلسالمي، وتـس        .١ولغتها الرسمية هي اللغة العربية    

الحضارة اإلنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البالد اإلسالمية، وتحقيق آمال األمة العربية فـي               
  وينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلـف مراحـل التعلـيم                .٢الوحدة والتقدم 

  كما تعمل الدولة علـى       .٣ه بعروبته وأنواعه، كما يعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزاز        
تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل مـا               

  والسالم هدف الدولة، وسالمة الوطن جزء .٤يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها
 ويقوم نظام الحكـم     ٦ملكة البحرين ملكي دستوري وراثي    حكم م و  .٥من سالمة الوطن العربي الكبير    

يعتبر  و  ، ٧ والقضائية مع تعاونها وفقاً ألحكام الدستور      ةعلى أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذي     
وللمواطنين، رجاال ونساء، حق المشاركة فـي الـشئون         .  ٨اًنظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي     
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لسياسية، بما فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً للدسـتور وللـشروط            العامة والتمتع بالحقوق ا   
وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشـيح إال             . قانونالواألوضاع التي يبينها    

وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها            .  ٩وفقاً للقانون 
لرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكـام الـشريعة              با

  والناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون فـي الحقـوق               .١٠اإلسالمية
.  ١١ن أو العقيـدة   والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الـدي               

وحرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بـشعائر األديـان والمواكـب                
كما أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولـة،        .  ١٢واالجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد      

يرهما، وذلك وفقاً للشروط واألوضاع     ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غ           
التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير الفرقـة أو                 

 أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع التـي يبينهـا              كما.  ١٣الطائفية
ها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال اسـتثناء فـي حـاالت             وللمساكن حرمة، فال يجوز دخول     . ١٤القانون

وحرية المراسلة البريديـة     . ١٥الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه        
والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز مراقبـة المراسـالت أو إفـشاء               

 . ١٦تي يبينها القانون، ووفقاً لإلجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه        سريتها إال في الضرورات ال    
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً             
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١٣  

وال يجـوز   . للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العـام            
ولألفـراد حـق االجتمـاع       . ١٧ى االنضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو االستمرار فيها         إجبار أحد عل  

الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، وال يجوز ألحد مـن قـوات األمـن العـام حـضور                     
واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للـشروط واألوضـاع           . ١٨اجتماعاتهم الخاصة 

ولكل  . ١٩ اآلداب العامة  تنافيراض االجتماع ووسائله سلمية وال      ون، على أن تكون أغ    التي يبينها القان  
فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبة الـسلطات باسـم الجماعـات إال                 

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقـى بـين          و  .٢٠للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية   
طنين، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفـرص بـين             الموا

واألسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحـب        . ٢١المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة    
طفولـة،  الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها األمومة وال         

ويرعى النشء، ويحميه من االستغالل، ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولـة         
ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث و  .٢٢خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي     

يم إلزامياً ومجانياً في المراحـل      العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعل        
فراد والهيئات إنـشاء المـدارس       ويجوز لأل  . ٢٣األولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه        
  . ٢٥وتكفل الدولة لدور العلم حرمتها.  ٢٤والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون

  

جتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النـشاط العـام         االقتصاد الوطني في المملكة أساسه العدالة اال      و
والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله             

كما أن الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة اإلسـالمية، مقومـات              . ٢٦في حدود القانون  
جتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فرديـة ذات وظيفـة اجتماعيـة      أساسية لكيان الدولة اال   
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١٤  

والملكيـة الخاصـة     . ٢٨ولألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن        . ٢٧ينظمها القانون 
مصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ِملكه إال في حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب                   

 في األحوال المبينة في القانون، بالكيفية المنصوص عليها فيه، ويشترط تعويضه عنـه              المنفعة العامة 
والمصادرة العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم            . ٢٩تعويضاً عادالً 

ـ     ٣١ على أسس اقتصادية   ،وينظم القانون  . ٣٠قضائي في األحوال المبينة بالقانون     ة ، مع مراعـاة العدال
وتعمل الدولة على توفير الـسكن      . ٣٢ها مالك األراضي والعقارات ومستأجري    االجتماعية، العالقة بين  

وتتخذ الدولة التدابير الالزمة مـن أجـل تحقيـق اسـتغالل            . ٣٣لذوي الدخل المحدود من المواطنين    
سـائل  األراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفالح، ويحدد القانون و            

كما تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الـالزم     .  ٣٤مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم األراضي    
كما تؤمن . للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة 

ثن الجهـل والخـوف     لهم خدمات التامين االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من برا          
ولكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، كما تعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسـائل              .  ٣٥والفاقة

ويجوز لألفـراد والهيئـات     . ٣٦الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية       
    .٣٧ للقانونإنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عالج بإشراف من الدولة، ووفقاً

  

يـة  ئوفي مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين كان التعليم من أهم المجاالت اإلنما              
 القـرن العـشرين    بداياتفيالتي تنال األولوية في اهتمام الدولة، فقد بدأ التعليم النظامي في البحرين  

عليم النظامي وتالها تأسيس أول مدرسـة       م، كبداية للت  ١٩١٩  عام ت مدرسة الهداية الخليفية   سسأحيث  
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١٥  

 وأخذت المدارس تنتشر    .٣٨م وهي مدرسة خديجة الكبرى    ١٩٢٨  عام للبنات في منطقة الخليج العربي    
 .في البحرين في المدن ثم القرى واألرياف، ويشكل طلبة المدارس نسبة مرتفعة مـن عـدد الـسكان         

هد التعليم الخاص في البحرين نهضة كبيرة       ويش .فسكان البحرين يتسمون بأنهم من الشباب بشكل عام       
لسنة ) ٢٥(مرسوم  بقانون رقم   الحيث صدرت عدة مراسيم لتنظيم التعليم الخاص في البحرين آخرها           

   .٣٩م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة١٩٩٨
  

 ،يـة بربيـة واألجن  العين إلى األقطـار     يبتعاث الطلبة البحرين  اوبدأ التعليم العالي في مملكة البحرين ب      
كما قامت مملكة البحرين بإنـشاء      . وأنشئت لذلك إدارة بوزارة التربية والتعليم تعتني بشئون المبتعثين        

ستمر ا دول الخليج العربي، و    باالشتراك مع جامعة الخليج العربي    ساهمت في إنشاء    جامعة البحرين و  
 . العالي الخاصة والحكوميةالعديد من مؤسسات التعليمالتوسع في التعليم العالي بإنشاء 
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١٦  

  القسم األول                       

  صورة موجزة عن التعليم العايل يف مملكة البحرين

 ويمكن رصد هذا االهتمام من خالل عرض ابرز       باهتمام كبير   في مملكة البحرين    حظي التعليم العالي    
  :مراحل تطور التعليم العالي على النحو اآلتي

  

  مؤسسات التعليم العاليالبعثات الدراسية إلى   ١,١

لـيم العـالي داخـل      بتعاث المتفوقين للدراسة في مختلف مؤسسات التع      اتحرص مملكة البحرين على     
 م للطلبة القدامى والجـدد    ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وقد بلغت ميزانية البعثات للعام الدراسي         .المملكة وخارجها 

 اًدينار)  وخمسمائة وتسعة وأربعيناًخمسين ألفوثمانية و وأربعمائةسبعة ماليين ( 7,458,549 حوالي
وتتولى إدارة البعثات   .  وتنقسم البعثات والمنح إلى بعثه دراسية ومنحه مالية ومنحه دراسية         .  اًبحريني

  .والملحقيات بوزارة التربية والتعليم متابعة شئون البعثات والمنح الدراسية
  

  ارج على نفقتهم الخاصة  رعاية الطلبة الدارسين في الخ١,٢

 تهتم وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بشئون الطلبة الدارسين خارج المملكة على نفقتهم الخاصة

) ٢(حيث تتولى مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج والمنشأة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 
 جميع شئون الطلبة الدارسين في ن في الخارج، للدارسيمكاتب الخدمات التعليمية بشأنم ١٩٩٧لسنة 

 المادة تضمنت حيث ،كما تقوم الملحقيات الثقافية للمملكة في الخارج برعاية هؤالء الطلبة. الخارج
رعاية طلبة البعثات والمنح  -١٢": ما يأتي ٤٠ بشأن التعليم٢٠٠٥لسنة ) ٢٧(من قانون رقم ) ٥/١٢(

  ".طلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصةفي الداخل والخارج واإلشراف على ال
  

    التعليم العالي الحكومي١,٣
 ثم إنـشاء معهـد      ،م١٩٦٦ في المملكة بإنشاء معهد للمعلمين عام         الحكومي بدأ التعليم العالي   �

ا الدارس درجـة    م يمنح فيه  عامان،سة في المعهدين    ارومدة الد .  م١٩٦٧للمعلمات  في عام     
 . لمدة تقارب العشر سنواتخذ المعهد يخرج المعلمين والمعلماتوأ.  دبلوم المعلمين
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١٧  

 لسنة) ٢( وصدر فيما بعد مرسوم بقانون رقم      ،٤١ أنشئت كلية الخليج الصناعية    ١٩٦٨في عام    �
  .٤٢ا  كلية الخليج للتكنولوجيإلىم بتحويل اسمها ١٩٨١

وم بقـانون رقـم     م وفق المرس  ١٩٧٨ عام   كلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية    الثم تأسست    �
 المعلمين والمعلمات فيها، وصارت مدة الدراسـة فـي           وتم دمج معهدي   ،م١٩٧٨لسنة  ) ١١(

 مـن كليـة الخلـيج       كٌلوبقيت  .  الكلية أربع سنوات يتخرج فيها الطلبة بشهادة البكالوريوس       
 تمنحـان درجـة البكـالوريوس فـي          والتربيـة  واآلدابكلية الجامعية للعلوم    الللتكنولوجيا و 

 .والعلوم والتربية وإدارة األعمال والهندسةاآلداب : خصصات اآلتيةالت

) ٥(م، وتم إعادة تنظيم الكلية بمرسوم أميري رقم         ١٩٧٦أنشئت كلية العلوم الصحية في عام        �
 . ٤٣ الذي يقضي بإعادة تنظيم وزارة الصحة١٩٨٥لسنة 

ـ    ١٩٨٦لـسنة   ) ١٢( صدر المرسوم بقانون رقم      ١٩٨٦وفي عام    � يم جامعـة    بإنـشاء وتنظ
كلية الجامعية للعلوم   ال دمج كلية الخليج للتكنولوجيا، و      بقانون  المرسوم  هذا  وتضمن ،٤٤البحرين

وفي خطوة تطويريـة    .   إلى جامعة البحرين   اوموجوداتهمما  واآلداب والتربية وانتقال أمواله   
م بتعـديل   ١٩٩٩م في ابريـل     ١٩٩٩لسنة) ١٨(مرسوم بقانون رقم    ال صدر    البحرين جامعةل
  .٤٥السابقبقانون عض أحكام المرسوم ب

صـدر  ثم  . ، ليصبح الكلية الملكية للشرطة    لشرطةا تدريبم تم تطوير معهد     ٢٠٠٣عام  وفي   �
الكليـة  ليعاد تسمية   ،  ٤٦وزارة الداخلية م الخاص بإعادة تنظيم     ٢٠٠٤لسنة  ) ٦٩(رقم   مرسومال

 .٤٧باسم األكاديمية الملكية للشرطة

 .٤٨م٢٠٠٨من كليات جامعة البحرين والتي افتتحت عام إنشاء كلية البحرين للمعلمين ض �

 نك البحرين تلبية الحتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة والتي افتتحـت  يتكإنشاء كلية بول   �
  .٤٩م٢٠٠٨عام 
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١٨  

   التعليم العالي الخاص١,٤

لحضرة صـاحب    في إطار المشروع اإلصالحي والديمقراطي       حظي التعليم العالي الخاص باالهتمام    
حيـث نـصت    ،   المفدى حفظه اهللا ورعاه    مملكة البحرين خليفة ملك   مد بن عيسى آل      الملك ح  جاللةال

يجوز لألفـراد والهيئـات إنـشاء المـدارس     " :على ما يأتي  دستور مملكة البحرين    من  ) ج/٧(المادة  
يم العالي  وتنفيذاً لهذا النص صدر قانون التعل     ".   للقانون والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً     

لعـالي  م والذي تضمن تنظيم شئون التعليم العالي بالمملكة، بما فيـه التعلـيم ا             ٢٠٠٥لسنة  ) ٣(رقم  
  . عشرة مؤسسة تعليم عاٍل خاصةويوجد حالياً اثنتا.  الخاص

  

    التنظيم الدستوري والقانوني للتعليم العالي١,٥
  :العالي في مملكة البحرينلتنظيم الدستوري والقانون الخاص بالتعليم فيما يلي عرض ل

ترعى الدولة : ( ما يأتي)أ/٧(م، حيث تتضمن المادة ٢٠٠٢ الصادر عام دستور مملكة البحرين ١,٥,١
العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كمـا تكفـل الخـدمات التعليميـة والثقافيـة               

عينها القانون وعلى النحو    للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل األولى التي ي         
) ج/٧(المـادة   ، وتضمنت   )ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية      .  الذي يبينه فيه  

يجوز لألفراد والهيئات إنـشاء المـدارس والجامعـات         ( :ما يأتي دستور مملكة البحرين    من  
 ).الخاصة بإشراف من الدولة

 

 :كاآلتي، وهي القوانين ١,٥,٢

 بإنشاء وتنظيم الكليـة الجامعيـة للعلـوم واآلداب          ١٩٧٨لسنة  ) ١١(مرسوم بقانون رقم    ال �
 .والتربية

 . بإصدار النظام األساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا١٩٨١لسنة ) ٢(مرسوم بقانون رقم ال �

  . باعادة تنظيم وزارة الصحة١٩٨٥لسنة ) ٥( رقم أميريمرسوم ال  �
 .ظيم جامعة البحرينتنإنشاء وبم ١٩٨٦لسنة ) ١٢(المرسوم بقانون رقم   �

  .ميةم، في شأن تقويم المؤهالت العل١٩٩٥لسنة ) ١٩(وم بقانون رقم المرس   �
مكاتب الخدمات التعليميـة للدارسـين فـي        م بشأن   ١٩٩٧لسنة  ) ٢(المرسوم بقانون رقم     �

 .جالخار

  ) ١٢(بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم         ١٩٩٩لسنة  ) ١٨(مرسوم بقانون رقم    ال �
 . بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين١٩٨٦لسنة 

 .وزارة الداخليةم بإعادة تنظيم ٢٠٠٤لسنة ) ٦٩(مرسوم رقم ال   �
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١٩  

 .م بشأن التعليم العالي٢٠٠٥لسنة ) ٣( المرسوم بقانون رقم   �

 . باعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(مرسوم رقم ال   �

 . مجلس التعليم العاليبتشكيل ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(ملكي رقم المرسوم   ال �

 .م بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب٢٠٠٨ لسنة) ٣٢( المرسوم رقم   �

 .)بوليتكنك البحرين(ء وتنظيم كلية البحرين التقنية  بإنشام٢٠٠٨لسنة) ٦٥( مرسوم رقمال    �

 

  :كاآلتياللوائح الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وهي  ١,٥,٣
خيص لمؤسـسات  ئحة إجراءات ومعايير وشروط التر بشأن ال٢٠٠٧لسنة  ) ١(قرار رقم    �

 .التعليم العالي الخاصة

 . بشأن الالئحة األكاديمية واإلدارية لمؤسسات التعليم العالي٢٠٠٧لسنة ) ٢(قرار رقم  �

 . بشأن الالئحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة٢٠٠٧لسنة ) ٣(قرار رقم  �

 .أن الئحة األبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي بش٢٠٠٧لسنة ) ٤(قرار رقم  �
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٢٠  

  القسم الثاني

  أبـرز اإلنـجـازات
  

  :إن أبرز خمسة إنجازات للتعليم العالي التي تم تحقيقها في مملكة البحرين ما يأتي
  

   التوسع في فرص التعليم العالي المتاحة٢,١

، وفي هـذا اإلطـار تـم         بتنمية الموارد البشرية   ومتزايداً  كبيراً هتماماًا البحرين    مملكة أولت حكومة 
التوسع في فرص التعليم العالي المتاحة سواء من خالل البعثات والمنح الدراسـية والمـنح الماليـة                 

ؤسـسات   بزيادة فرص التعليم العالي التي تطرحهـا م        يم العالي العربية واألجنبية ، أو     لمؤسسات التعل 
وفيما يلي عرض فرص التعليم     .   من خالل إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل جديدة       أوالتعليم العالي القائمة،    

  :العالي المتاحة نتيجة هذا التوسع
  

   من خالل المنح والبعثات المتاحة التوسع في فرص التعليم العالي ٢,١,١

ح شهد التعليم العالي توسعا في المنح والبعثات المطروحة على مستويات عدة، ففي حين كانت المن
والبعثات مخصصة في السابق للطلبة خريجي المدارس الحكومية، فتح المجال أمام الطلبة المتفوقين 

كما تم تخصيص نسبة من البعثات . من خريجي المدارس الخاصة للحصول على البعثات الدراسية
دراستهم  في فترة االدراسية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وذلك دعما للجهود النوعية الذي بذلوه

  .النظامية

وتجدر اإلشارة إلى أن المنح والبعثات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم تغطي التخصصات الجديدة 
التي يحتاجها سوق العمل، وتشتمل على التخصصات الدقيقة في مختلف العلوم والتي يلتحق الطلبة 

  .البكالوريوس للحصول على درجة المالمبتعثون لدراستها بمؤسسات التعليم العالي في مختلف دول الع
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٢١  

 مـن خـالل     م٢٠٠٧/٢٠٠٨ فرص التعليم العالي المتاحة حتى العام الدراسـي          ٢,١,٢
  زيادة فرص التعليم العالي التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي الحكومية 

  جامعة البحرين .١

ل خليفة ملـك مملكـة      صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آ      صالحي لحضرة   في إطار المشروع اإل   
لى زيادة   التي تهدف إ   شهدت جامعة البحرين العديد من التطويرات       المفدى،حفظه اهللا ورعاه،   البحرين

 صـدرت مكرمـة ملكيـة سـامية       وفي هذا اإلطار،     . عليم العالي التي تتيحها الجامعة    عدد فرص الت  
 الطلبة غير القادرين على دفع      عفاء وقد تم إ   ، لتغدو رسوما رمزية   بتخفيض الرسوم الدراسية الجامعية   

لتحاق بالبرامج األكاديمية التي    هذه الرسوم من سدادها وهو ما ساعد آالف الطلبة البحرينيين على اال           
    .تناسب ميولهم ومؤهالتهم وتطلعاتهم المستقبلية

وما فـوق فـي الثانويـة       % ٧٠لكل من حاز على معدل      تاحة فرص التعليم العالي بالجامعة      كما تم إ  
     .لعامةا

ة الحقوق وكليـة تقنيـة      كلينشاء  فقد تم إ  ،  حقول التخصص بالجامعة  في  النوعي   التوسع   وعلى صعيد 
اآلداب، والعلـوم،   :  كليات هي  يوبهذا أصبحت الجامعة تضم ثمان    .  للتعليم التطبيقي  كليةالمعلومات و 

وفـي شـهر     .٥٠يم التطبيقيوالتربية، وإدارة األعمال، والهندسة، والحقوق، وتقنية المعلومات، والتعل       
وقد بدأت الكليـة تقـديم برامجهـا         ،بجامعة البحرين  معلمينلل البحرين تم افتتاح كلية     م٢٠٠٨مارس  

 أربـع حدهما لنيل البكـالوريوس خـالل       أبرنامجين  وتقدم الكلية    م،٢٠٠٨ من شهر سبتمبر     اعتبارا
    ٥١.ة في التربية مدته سنة واحدالدبلوم لنيل خرآلواسنوات، 

  

  كلية العلوم الصحية .٢
لسنة ) ٥(ميري رقم   األمرسوم  ال صدر ١٩٨٥في عام   وم،  ١٩٧٦أنشئت كلية العلوم الصحية في عام       

وتطـرح الكليـة    . كلية العلوم الصحية   إعادة تنظيم     والذي تضمن   بإعادة تنظيم وزارة الصحة    ١٩٨٥
فني أسنان، الدبلوم المشارك    البكالوريوس في التمريض، الدبلوم المشارك في تخصص        : البرامج اآلتية 

  .  في تخصص فني صيدلة، الدبلوم المشارك في تخصص فني أشعة

وقد ساهمت الكلية في تخريج عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي من التخصصات السابقة مما                
  . أسهم في تلبية احتياجات وزارة الصحة من الموارد البشرية
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٢٢  

  األكاديمية الملكية للشرطة  .٣

للمواطنين هتمام حكومة مملكة البحرين بحقوق اإلنسان وحرصها على توفير األمن واألمان            إي إطار   ف
بنـاء  مـان فـي     من واأل همية األ أل هاوإدراكا من والمقيمين على أراضيها وحماية حقوقهم وحرياتهم،       

 رقـم   مرسـوم ال ىبناء عل ،  االكاديمية الملكية للشرطة  ، تم افتتاح    الحضارة اإلنسانية والمحافظة عليها   
 مهنيـاً   وذلك بهدف إعداد الكوادر البحرينية المؤهلة     ،  وزارة الداخلية  تنظيم   بإعادة ٢٠٠٤لسنة  ) ٦٩(

يعـزز  مر الذي   األ ،لتعزيز الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان          وقانونياً
  . ٥٢من إسهامات مملكة البحرين في بناء الحضارة اإلنسانية

  

  )بوليتكنيك البحرين( كلية البحرين التقنية  ٥
المرسوم م، وينظم شئون هذه الكلية ٢٠٠٨في سبتمبر ) بوليتكنك البحرين(افتتحت كلية البحرين التقنية 

ي فـي   الدبلوم العـال  ،  المكتبية اإلدارةدبلوم في   :  الكلية البرامج التالية   وتقدم. م٢٠٠٨ لسنة) ٦٥(رقم
بكـالوريوس فـي تقنيـات المعلومـات        األعمـال،   بكالوريوس فـي إدارة     ،  واإلمدادالشحن والنقل   

 خريجـو  ويحـصل    ،عامينفيها   وتكون مدة الدراسة     .  الهندسية التقنيةبكالوريوس في   ،  واالتصاالت
ـ  خـريج بعـدها    ال  فيها يحصل  لمدة أربع سنوات   ، أو  على شهادة الدبلوما   الكلية بعدها   شـهادة   ى عل

  .٥٣البكالوريوس
  

م مـن خـالل     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ التعليم العالي المتاحة حتى العام الدراسي        فرص  ٢,١,٣
  اقليمية إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل

  

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تأسيس أول صرح تعليمي من ساهمت البحرين وشقيقاتها 
على اتفاقية ن  البحريصادقت مملكةمشترك بين دول المجلس متمثال في جامعة الخليج العربي، حيث 

من هذه ) ٤( ووفقاً للمادة، ٥٤م١٩٨٠لسنة ) ١٩(مرسوم بقانون رقم  جامعة الخليج العربي بالإنشاء
  :ن الجامعة تهدف إلى ما يأتياالتفاقية فإ

  

العناية بالثقافة والحضارة والعلوم واآلداب العربية واإلسالمية وتوجيه كل الجهود واإلمكانات   .أ 
 العربية اإلسالمية باعتبارها أسسا حضارية لبناء المجتمعات وإبراز المتاحة نحو ترسيخ القيم

 .هذه القيم في مجاالت المعرفة المختلفة التي تعني بها الجامعة
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٢٣  

إعداد وتكوين الجامعيين والمتخصصين في فروع المعرفة العلمية والمهنية التي تحتاج إليها  .ب 
لجامعات المحلية بمتطلباتها وذلك على الدول األعضاء وعلى األخص في الفروع التي ال تفي ا

 .هدى المنهاج التربوي واألخالقي والعلمي الذي أرست مبادئه الشريعة اإلسالمية

القيام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع العربي في دول الخليج بالعمل على استقصاء أسباب   .ج 
ث في مجاالت التنمية المشكالت االجتماعية واالقتصادية واإلدارية والتقنية، وبإجراء البحو

المختلفة واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة وبكل الوسائل األخرى التي تراها الجامعة 
 .مالئمة لتحقيق هذا الهدف

االستجابة لحاجات الدول األعضاء بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية   .د 
 .ها الرئيسي أو خارجهوالفكرية تحت رعاية الجامعة سواء في مقر

التركيز في برامجها وفي خططها على تطوير الدراسات العليا والتخصصية وعلى وجه   .ه 
الخصوص في المجاالت التي تخدم بيئة ومجتمع الدول العربية في الخليج وتستجيب 

 .الحتياجاتها

قتصادية العناية بالبحوث ذات العالقة بخصائص الدول األعضاء الجغرافية واالجتماعية واال  .و 
 .والسياسية

اجتذاب العلماء والباحثين والمفكرين الذين تتفق اتجاهاتهم مع أهداف الجامعة ورسالتها من   .ز 
 .جميع أنحاء العالم وخاصة من أبناء العالم العربي واإلسالمي المغتربين خارجه

لماء المساهمة في تقدم وتطور المعرفة اإلنسانية عن طريق إعداد الباحثين والمفكرين والع  .ح 
وإجراء البحوث العلمية األساسية وبصفة خاصة في المجاالت التقنية، وعن طريق إنشاء 
الصالت وتوثيقها مع الجامعات العربية واألجنبية والتنسيق معها في كل ما من شأنه تطوير 

 .التعليم العالي ورفع مستواه وتحقيق أهدافه

البحث العلمي وعلى األخص في العالم تبادل الخبرات مع الجامعات ومعاهد التعليم ومراكز   .ط 
العربي واإلسالمي والمساهمة في مشروعات البحث التي ترى الجامعة ضرورة أو فائدة 

 .المساهمة فيها

  
  : اآلتيةوتضم جامعة الخليج العربي الكليات 

 .الطب والعلوم الطبيةكلية  .١
 .كلية الدراسات العليا .٢
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٢٤  

  : تيةاآلوتقدم جامعة الخليج العربي البرامج 
 .بكالوريوس الطب .١
 .ماجستير في الطب المختبري .٢
  : الدراسات التقنية وتضم حاليا أربعة برامج على مستوى دبلوم الدراسات العليا والماجستير .٣

   :ة برنامج علوم الصحراء واألراضي القاحلة، ويشمل التخصصات التالي •
  . الهيدروجيولوجيا و إدارة الموارد الجوفية �
  . تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة �
  . علوم البيئة والموارد الطبيعية �
   .نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد �

  : ية الحيوية، ويشمل التخصصات التاليةبرنامج التقن •
  . التطبيقات الطبية  �
   .التطبيقات الزراعية �
  .التطبيقات البيئية �

   .برنامج إدارة التقنية •
   .برنامج اإلدارة البيئية •

عليا والماجستير بعة برامج على مستوى دبلوم الدراسات الالدراسات التربوية، وتضم حاليا أر .٤
  ).  في تربية الموهوبينالدكتوراه(و

   .والتوحد الذهنية اإلعاقةبرنامج   .أ 
   .التعلمبرنامج صعوبات  .ب 
   .الموهوبينبرنامج تربية   .ج 
   .برنامج التعليم والتدريب عن بعد  .د 

 م٢٠٠٧/٢٠٠٨ليم العالي المتاحة حتى العـام الدراسـي          التوسع في فرص التع    ٢,١,٤
   خاصة من خالل إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل

  

  عدد إلىننوه   من التقرير    القسم وفي هذا    ،البحرينمملكة  سبق أن أشرنا إلى التعليم العالي الخاص في         
 مؤسـسات التعلـيم     ءبدأ إنشا فقد    .فرص التعليم العالي التي أتاحتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة        

إلـى   عددهم وازداد ، وطالبةاً طالب٤٠ حيث كان عدد الطلبة ، ١٩٩٩عتباراً من عام ا العالي الخاصة 
  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ للعام الدراسي  وطالبةاًبطال ١٩٤١٩
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٢٥  

  :وفيما يلي بيان بمؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في مملكة البحرين

 .األهليةالجامعة  •

 .ليةجامعة آما الدو •

 .للتكنولوجيا نيويورك جامعة •

 .)الجامعة الملكية االيرلندية للجراحين(  البحرين الطبية جامعة •

 . للعلوم والتكنولوجياجامعة دلمون •

 .كلية البحرين الجامعية •

 .جامعة المملكة •

 .معهد بيرال للتكنولوجيا •

 .الجامعة الخليجية •

 .      الملكية للبناتجامعةال •

 .ةجامعة العلوم التطبيقي •

 .الجامعة العربية المفتوحة •

  

   للتعليم العالياستكمال البنية التشريعية والتنظيمية  ٢,٢
 حيث صدرت التشريعات ،خالل السنوات األخيرة تم استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للتعليم العالي  

  :اآلتية 

 قانون التعليم العالي ٢,٢,١

 مادة ١٦ ويتكون من  ٢٠٠٥بريل من عام    أ ٢٠ين بتاريخ   صدر قانون التعليم العالي في مملكة البحر      
  :اآلتيعلى النحو 

  .  تضمنت المادة األولى تعريفات للكلمات والعبارات الواردة في القانون-

  .لتعليم العالي في مملكة البحرينا المادة الثانية من القانون أهداف تضمنت -

                         مجلـس التعلـيم      وتـشكيل  ة والـسابعة إنـشاء    تضمنت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادس      -
  . واختصاصاتهالعالي

  . أمانة عامة للمجلس بوزارة التربية والتعليمإنشاءالمادة الثامنة  تضمنت -

  . لجنة اعتماد أكاديميإنشاءالمادة التاسعة  تضمنت -
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٢٦  

 في النظر في مجلس التعليم العالي حياتصال العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة الموادتضمنت  -
   . ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصةوكذلك وقف ،خيصطلبات التر

  

  .أما المادة الثالثة عشرة فهي بشأن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية -

التي رخص لها قبـل العمـل       تضمنت إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة        الرابعة عشرة     المادة -
  .على سنةبأحكام هذا القانون بتعديل أوضاعها خالل فترة ال تزيد 

  . المادة الخامسة عشرة تتعلق بإصدار وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون-

  .  أما المادة السادسة عشرة فهي مادة إجرائية-
 

  ؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرينلوائح التنظيمية لمال  ٢,٢,٢

تنظـيم شـئون     ت قرارات تناول  أربعة م، في الجريدة الرسمية   ٢٠٠٧ من العام  أكتوبر ١١نشر بتاريخ   
  . الخاصةمؤسسات التعليم العالي

  

  :هيوهذه القرارات 

ليم الئحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التع       بشأن   ٢٠٠٧لسنة  ) ١(قرار رقم    �
  :اآلتيالالئحة هذه تناولت و. العالي الخاصة

  .خيصءات الترإجرا -
  .شروط ومعايير الترخيص -
 .استحداث برامج أو تخصصات لم ترد بالترخيص -

  

ـ         بشأن   ٢٠٠٧ لسنة )٢(قرار رقم    � ، يالالالئحة األكاديمية واإلدارية لمؤسـسات التعلـيم الع
  :والمتضمنة

  .أشكال مؤسسات التعليم العالي الخاصة -
  .لتنظيم اإلداري لمؤسسات التعليم العالي الخاصةا -
  .نظام الدراسة -
  .الدراسات العليا -
  .المؤهالت العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي -
    .لجان الفحص العلمي -
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٢٧  

تضمن ت  و  .الالئحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة      بشأن   ٢٠٠٧لسنة  ) ٣(قرار رقم    �
  .م االلتزامات المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة تنظدة ماة عشر الالئحة خمسهذه

تناولـت  و.   األبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي      بشأن الئحة  ٢٠٠٧لسنة  ) ٤(قرار رقم    �
 كمـا بينـت    . الالئحة الشروط الواجب توافرها في مباني ومرافق مؤسسات التعليم العـالي          

والمكتبـات  إلدارية واألكاديمية لمؤسسة التعليم العالي      الالئحة المواصفات الخاصة بالمرافق ا    
كذلك مواصفات مباني التسجيل والقبـول والمنـشآت والمرافـق          و.  ومراكز مصادر التعلم  

الرياضية، عالوة على اإلجراءات والمرافق الخاصة بتوفير األمـن والـسالمة فـي مبـاني               
 .  مؤسسات التعليم العالي في المملكة

 ليم العاليتشكيل مجلس التع ٢,٣

: م بشأن التعليم العالي، والتي تنص على أن       ٢٠٠٥لسنة  ) ٣( تنفيذا ألحكام المادة الثالثة من قانون رقم      
ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي، والبحث العلمي فـي               "

يشكل المجلس برئاسـة الـوزير   : " على أن  ، وتنفيذا للمادة الرابعة من القانون ذاته والتي تنص        "الدولة
م ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(، صدر المرسوم الملكي رقم      ...."وعدد من األعضاء ال يقل عن عشرة أعضاء       

بتشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية أربعة وعشرين عضوا من ذوي              
 القطاع الحكومي    بشؤون التعليم العالي سواء في     ، يمثلون الجهات ذات العالقة    الخبرة والمكانة العلمية  

    .  ٥٥ن التعليم العاليبما يمكن المجلس من تأدية مهامه واختصاصاته المتعلقة بشئو أو القطاع الخاص،

   التعليم العالي في المملكة جودة تعزيز ٢,٤
مؤسـسات  مقدماً مـن  م  هذا التعليكانفي إطار االهتمام بتعزيز جودة التعليم العالي في المملكة سواء  

  ه المواطنون من تعليمية بحرينية للطلبة البحرينيين أو غير البحرينيين، أم كان تعليماً عالياً حصل علي

،  فقد تم إنشاء العديد من الجهات التي تعنى بشئون هـذه الجـودة               ، غير بحرينية  مؤسسات تعليم عالٍ  
  :كاآلتيوهي 

   العلمية  اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت٢,٤,١

الذي نـص علـى    م، في شأن تقويم المؤهالت العلمية،   ١٩٩٥لسنة  ) ١٩(  صدر المرسوم بقانون رقم   
وتتولى هذه اللجنة  تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم،

  والمدارس األجنبية بالمؤهالتمعادلة المؤهالت العلمية األجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد 
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٢٨  

، وتتبع اللجنة المعايير التالية في       الوطنية، وتقويمها علميا إذا لم يكن لها نظائر في المؤهالت الوطنية          
 ١٩٩٨لـسنة   ) ١(من القرار الوزاري رقم     ) ٦(تقويم أو معادلة المؤهالت العلمية وفقا ألحكام المادة         

والمعدل بالقرار الوزاري رقم     م إجراءات عملها  يظت العلمية وتن  نية لتقويم المؤهال  بتشكيل اللجنة الوط  
  : ٢٠٠١٥٦لسنة) ١(

  :  كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل العلمي من حيث. ١

  .  عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة  .أ 

  .  عدد المقررات الدراسية المطلوبة.  ب

  . عات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة الموضو.٢

  . التي منحت الدرجة العلمية ي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة المستوى العلم.٣

  . - إن وجدت - الوسائل واألبحاث العلمية .٤

  .  التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من اإلشراف العلمي، والتدريب على البحث .٥

  .  توفر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة. ٦

٧ .        ���3� ا@!����ر -���Zدة ا�$�< ���� ا�(����� أو ���� �(�د����Z -���ط ��?رج�������C_ ا6آ���د��7 �����aه\ت ا�(C!ا�

 �3)��J�3 ا6و�'،ا�!Cج��رج!7 ا�?� ��C1ر� س -�ط ب�� ���  . وا�?آ! راp وا@!��ر -�Zدة ا��

 تـقويم الشهادة عن طريق معادلتها بشهادة أخرى النظر فقط إلـى مجمـوع عـدد      وال يجوز عند  
سنوات الدراسة الالزمة للحصول عليها، ومع ذلك يراعى عند معادلة شهادة بأخرى الحد األدنى مـن                
السنوات المقررة للحصول عليها، ونوعيتها، حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلـة التـي              

  . لدراسة للشهادة المطلوب تـقويمهاسبقت مرحلة ا

  هيئة ضمان الجودة ٢,٤,٢

 وتضمنتم، بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب،  ٢٠٠٨ لسنة) ٣٢( صدر المرسوم رقم  
 :يأتينصت على ما و ،٥٧ختصاصات الهيئةا المرسوم  هذا من)٤(المادة 

ال يتعارض والقوانين المعمول بها في المملكـة،        تباشر الهيئة كافة المهام والصالحيات الالزمة بما        " 
  :ويكون لها على األخص ما يأتي

  

                                                 
56  d8�� �1� ) ١٩(ا���" م ب�V< ن رCو�١٩٩٥ ،�3��1� ) ١(ا��Vار ا� زاري ر�  Q- 78ن تV �� ا��aه\ت ا�(C�١٩٩٨ �T!ب �31W ا� �1J�3_ ا�

�Z�3� وت3t1� إج�اءات @���1� ) ١( وا��(?ل ب���Vار ا� زاري ر� �!V �� ا��aه\ت ا�(C�٢٠٠١.  
57 �1� ) ٣٢( ��d8 ��" م رC3� وا�!?ر�~�٢٠٠٨�� ض��ن ج دة ا�!(s33� هt1ء وت�T>ب� . 



   التقرير الوطني الخاص بالتعليم العالي لمملكة البحرين                   

٢٩  

  :وضع نماذج استرشادية لكل من. ١

  .مؤشرات قياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية .أ 

  .عمليات وآليات وضوابط مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية .ب 

  . لمتوقعة في صفوف مراحل التعليم األساسي والثانويمستويات األداء ا . ج 

إجراء االمتحانات الوطنية الختبار مستويات األداء في صفوف مراحل التعلـيم األساسـي             إعداد و . ٢
  .والثانوي

مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في ضوء المؤشرات االسترشادية التي تـضعها             . ٣
  .الهيئة

  .رير حول الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي في المملكة والتطورات التي تطرأ عليهنشر التقا. ٤

مراجعة وتحديث المؤشرات والمعايير وآليات المراجعة والتقييم لتتواءم مع التطورات والمستجدات      .٥
  .كةفي المجال التعليمي والتدريبي وذلك وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع حاجات الممل

القيام بالمهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم واألنظمة واللوائح والقرارات .٦
  .الصادرة تنفيذاً له

 

 األمانة العامة لمجلس التعليم العالي  ٢,٤,٣

م على إنشاء أمانة عامـة لمجلـس        ٢٠٠٥ لسنة) ٣( نصت المادة الثامنة من قانون التعليم العالي رقم       
تـولى  تالموضوعات التي تعرض على المجلس، و      مهمتها إعداد     التربية والتعليم،   العالي بوزارة  التعليم

 بإعادة تنظـيم    م٢٠٠٦لسنة  ) ٢٩(  ووفقاً للمرسوم رقم      . لتحقيق أهدافه ومهامه   قراراتهمتابعة وتنفيذ   
 العلمـي وإدارة    إدارة البحـث  تـضم   لمجلس التعليم العالي    األمانة العامة   وزارة التربية والتعليم فإن     

قرارات مجلس   من بين مهامها متابعة      االعتمادية والتراخيص باإلضافة إلى إدارة التقييم والمتابعة التي       
التعليم العالي المتعلقة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها             

  .وجودة أدائها ومخرجاتها
  

 مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خالل أعضاء هيئة تدريس ياتتعزيز إمكان ٢,٤,٤
  ذوي كفاءة عالية

  

يتعين توفير عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءه العالية ) أ/١٢(وفقا ألحكام المادة 
  ).٦٠(التفصيل مراجعة صفحة رقم مما يعزز من جودة التعليم العالي في المملكة وللمزيد من 
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٣٠  

  لتعليم العالي الخاص بالطلبة رقم ا٢,٥

  هية رقم التعليم العالي وأهميتهما
هو رقم قيد الطالب باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي ويمنح للطالـب بمؤسـسات التعلـيم العـالي       

.  الخاصة ضمن مسلسل العدد اإلجمالي لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة فـي مملكـة البحـرين               
كما يستخدم   .ن إجراءات قبول وتسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي الخاصةويعتبر هذا الرقم م

 إلـى أي    مؤسسة التعليم العالي التي يـدرس فيهـا       رقم التعليم العالي في إجراءات تحويل الطالب من         
 من مؤسسات التعليم     أو تحول منها فقط      مؤسسة أخرى إذا كانت المؤسسة المحول منها والمحول إليها        

يعتبر هذا الرقم شرطاً    كما  .  الي البحرينية الخاصة، حيث يتم التحويل من خالل رقم التعليم العالي          الع
 ل بـدخو  ال يسمح للطالب الـذي ال يحمـل رقـم تعلـيم عـالٍ      بأداء االمتحان، حيث  للطالب لسماحل

ى جانب أن رقم     إل .االمتحانات، كما ال يجوز التصديق على شهادة الطالب ما لم يكن له رقم تعليم عالٍ              
كذلك   .التعليم العالي يستخدم بشكل أساسي في متابعة انتظام الطلبة في الدراسة وحضور المحاضرات            

ن الطالب من الحصول على كافة الخدمات التي تقـدمها األمانـة            فإن رقم التعليم العالي هو الذي يمكّ      
  :اآلتية النواحي  رقم التعليم العالي فييفيدكما .  العامة لمجلس التعليم العالي

طالبية في مؤسسات التعليم    يتيح رقم التعليم العالي مراقبة الكثافة ال       :من حيث الكثافة الطالبية    �
 . كل برنامج من البرامج المقدمة في المؤسسةوفيالعالي الخاصة 

 

 يتيح رقم التعليم العالي لمجلس التعليم العالي متابعة        :من حيث متابعة مخرجات التعليم العالي      �
مخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك ليتسنى له تقييم مدى قدرة هذه المؤسـسات               

يوفر معلومات أساسية الزمة لوضع الخطط المتعلقـة        كما  .  تلبية احتياجات سوق العمل   على  
ييسر إعداد اإلحصائيات الخاصة بالطلبة في      أن رقم التعليم العالي     إلى جانب   .  بالتعليم العالي 

 الدورية لشروط قبول الطلبة ويساهم      ةيساعد في المراجع  كما  .  تخصصات العلمية المختلفة  لا
في تحديد االحتياجات المستقبلية في هذه التخصصات في ضوء احتياجات سوق العمـل مـن               

 .مخرجات التعليم العالي
  

 متابعة تطور ييسر ألولياء األمور فإن رقم التعليم العالي :من حيث التواصل مع أولياء األمور �
الحالة الدراسية ألبنائهم من خالل التواصل مع األمانة العامة لمجلس التعليم العالي من حيـث               

إنه من خالل رقم التعليم العالي    حيث . الدراسيةم في الدراسة أو غير ذلك من شئونهمانتظامه
 ،بانتظام الطلبة في الدراسةيتوافر لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي البيانات المتعلقة     للطالب

ال سيما وأن مجلس التعليم العالي ألزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بموافاتها بأسماء الطلبة             
 .غير المنتظمين في الدراسة من خالل التقارير الدورية 
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٣١  

  
 

 وأداء  هم في تقييم نظـم التعلـيم العـالي        افإن رقم التعليم العالي سيس     :من حيث سوق العمل    �
 في ضوء المراجعة الدورية ألسس القبول لهذه المؤسسات بتعزيز التخصصات التي            ساتهمؤس

يقبل عليها سوق العمل ومعالجة التخصصات التي بها فائض من الخريجين عـن احتياجـات               
هم في إتمام إجراءات التنسيق مع الجهات المعنيـة بـالتوظيف فـي             اكما سيس .  سوق العمل 

ن ضمن البيانات المطلوبة يث يكون وجود رقم التعليم العالي م   القطاعين الحكومي والخاص بح   
 . مجلس التعليم العالي وسوق العمل إلى جانب تعزيز التواصل بينللتوظيف
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٣٢  

  القسم الثالث

  أبرز التحديات
  

 وتسعى المملكة إلى تحقيـق هـذه        ،حدد قانون التعليم العالي أهداف التعليم العالي في مملكة البحرين         
ات البشرية والمادية الالزمة لتحقيق هـذه األهـداف          ويعتبر توفير اإلمكان   .األهداف بكل عزم وجدية   

وفي ما يلي عرض لجهود المملكـة فـي تحقيـق هـذه             . بمثابة التحدي الحقيقي الذي يواجه المملكة     
  : األهداف

  : البحث العلمي٣,١

من قانون التعلـيم    ) ٢( المادة   نصتهتمام  يحظى البحث العلمي باهتمام من المملكة، وفي إطار هذا اال         
تنمية البحث  -٢......  :يهدف التعليم العالي من خالل مؤسساته إلى تحقيق ما يلي( : اآلتيعلىالعالي 

العلمي وتشجيعه ليسهم في تقديم المعرفة وتعمقها وتعزيـز اإلبـداع واالبتكـار لخدمـة متطلبـات                 
: يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى األخص      : (اآلتي  ونصت المادة الخامسة على    ،....)المجتمع

 وفي إطار وضع هذه النصوص موضـع        .....) إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي       -١
 تم إنـشاء    ،م بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم     ٢٠٠٦لسنة   )٢٩( وبناء على المرسوم رقم   التطبيق،  

، لمتابعة كل ما يتعلق بالبحـث العلمـي         ع األمانة العامة لمجلس التعليم العالي      تتب إدارة البحث العلمي  
، كما نصت المادة التاسعة من الالئحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة على             في المملكة ودعمه  

، كما تم تشكيل لجنـة      )من صافي اإليرادات السنوية للمؤسسة للبحث العلمي      % ٣ تخصص نسبة  (:أن
ث العلمي ضمن لجان مجلس التعليم العالي، تعنى بمتابعة شئون البحث العلمي، ويجـري العمـل                للبح

  .على بذل المزيد من الجهود لتعزيز البحث العلمي في مملكة البحرين
 

إعداد وتأهيل الموارد البشرية التي تحتاجها الدولة في مختلف التخصصات، وذلك            ٣,٢
  :عن طريق اآلتي

 

 .بعثات ومنح مالية للطلبة المتفوقين إلتمام دراساتهم في مؤسسات التعليم العاليمن خالل توفير    .أ 

    أتاح  مجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي طرح برامج للتعليم المـستمر التـي تخـدم                   .ب 
  .كافة شرائح المجتمع، وتلبي التطور المستمر في احتياجات سوق العمل

 لي بأهمية مواكبة البرامج األكاديمية الحتياجات سوق العمل، وفي هذا توعية مؤسسات التعليم العا  .ج 
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٣٣  

يعمل مجلس التعليم العالي على تزويد مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من خالل              اإلطار  
 ليتسنى لهذه المؤسسات إجراء المراجعة جودة التعليم والتدريب؛تواصله مع وزارة العمل وهيئة ضمان 

  .سوق العمل باستمراراحتياجات لتواكب ة الالزمة لبرامجها الدوري
 بين مؤسسات التعليم العالي وبين القطاع الخاص بصورة تحقـق           ية وفاعلة السعي لقيام شراكة حقيق     . د 

هذه المؤسـسات علـى التطـور       عزز قدرات   ذه المؤسسات لحاجات سوق العمل، وت     استجابة برامج ه  
 .والجودة

ارد البشرية الوطنية المدربة في مجـاالت التـدريس والبحـث العلمـي             العمل على تأهيل المو   . هـ
  .جل تحقيق األهداف الخاصة بالتعليم العالي المطلوبة في التعليم العالي من أوالخدمات الفنية

  
 فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية ونظيراتهـا             ٣,٣

  واألجنبيةالعربية

، وبيوت  العربية منها واألجنبية مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الخارجيةن المشار إليه يجري التعاو 
ستفادة من األيـدي    ي مجال تطوير التعليم العالي دعماً لتبادل الخبرات والمعارف واال         الخبرة العالمية ف  

  .ل الطلبة بين الجامعات المختلفةالعاملة المؤهلة وتشجيع تنق

 تلومات واالتصاالتكنولوجيا المع ٣,٤

يعتبر مواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم التحديات التي تجابه التعليم              
العالي في السياق العالمي الجديد، ومن ثم فهو أبرز التحديات التي تجابه التعليم العالي فـي المملكـة                  

 .وسيتم التطرق إليه تفصيالً في القسم السادس

 عربية اإلسالمية في نفوس الطلبة عميق الهوية ال ت٣,٥

 دستور مملكة البحرين من تعميق الهوية العربية اإلسـالمية          تضمنهتحقيق ما   يهدف التعليم العالي إلى     
ق الثقـافي العربـي      بـالعم  تكاملة للطالب، المعتزة  والعمل على تكوين الشخصية الم     في نفوس الطلبة،  

لمتمكنة من التعايش المشترك    لى احترام مختلف االتجاهات والثقافات، وا      والقادرة ع  ،اإلسالمي للبحرين 
 بتدريس مؤسسات التعليم العالي جميع    لمجلس التعليم العالي    وفي سبيل ذلك ألزمت األمانة العامة      .معها

، وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على أن تكون   اللغة العربية وتاريخ البحرين    في المقررات الدراسية 
المناهج الدراسية واألنشطة الطالبية في كل المؤسسات القادرة على إكساب الطلبة المهارات والكفايات             

 .المحققة ألهداف التعليم العالي
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٣٤  

  خر تعزيز قيم التسامح واحترام اآل٣,٦
 هـذا التوجـه     ضـوء وفـي   ،  أكد دستور المملكة على أهمية المساهمة في ركب الحضارة اإلنسانية         

 والتفكيـر الناقـد فـي       خـر اآلم التسامح واحترام    التعليم العالي يسعى إلى تعزيز قي     ن  إالدستوري، ف 
 المساهمة الفعالـة فـي   بهدفمخرجاته، ليتمكنوا من التعايش مع اآلخرين في إطار االحترام المتبادل    

  .بناء الحضارة اإلنسانية
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٣٥  

  القسم الرابع

  اليومأبرز السياسات املعتمدة 
  

    إتاحة فرص التعليم العالي الحكومي أمام السكان ٤,١

يهدف التعليم العالي في مملكة البحرين إلى إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق فـي ميـادين                
 تكافؤ الفرص في إطار    وتحقيقاً لهذا الهدف و    ،المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة      

   :اآلتيتنفيذ تم 
تخفيض رسوم الدراسة في التعليم العالي الحكومي بجامعة البحرين، مع إعفاء الطلبـة مـن                 .١

 . األسر محدودة الدخل من دفع الرسوم الجامعية

مجانية التعليم العالي في كل من كلية العلوم الصحية، واألكاديمية الملكية للـشرطة، وكليـة                 .٢
ليات على مخصصات مالية فترة دراستهم      حيث يحصل الطلبة في هذه الك     ن،  لمعلميالبحرين ل 

 . بها

اء مؤسسات التعليم   تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إتاحة فرص التعليم العالي بإنش            .٣
 وقد ،م٢٠٠٩ خاصة حتى عام نشاء اثنتي عشرة مؤسسة تعليم عاٍل حيث تم إالعالي الخاصة،

 . خاصة أخرىاٍلالترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عتم فحص العديد من طلبات 

فتح المجال للطلبة من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لاللتحاق بمؤسـسات التعلـيم                .٤
  . الخاصة في مملكة البحرينالعالي 

تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي في المملكة وهو ما تم اإلشارة إليه في القسم الثاني من                  .٥
 .هذا التقرير

  

  مواطنة والتسامح والمشاركة االجتماعيةنشر الثقافة المعززة  لل ٤,٢
لي من خالل مؤسساته إلى تنمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسالمية والعالمية وحماية           ايهدف التعليم الع  

التراث الوطني وتطويره والعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد             
   بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنيةالتعليم العالي واالهتمام

  

كما يهدف التعليم العالي إلى تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونـة فـي              . ودينه وعروبته ووطنه  
مواكبة تحوالت المعرفة وعالم العمل وتنمية قدرة الطالب على ممارسـة التفكيـر العلمـي التحليلـي         

وفي إطار تحقيق هذه األهداف ألزم مجلس التعليم العالي         . لناقد وحل المشكالت حالً ابتكارياًً    مولي ا الش
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٣٦  

بمعدل ثـالث سـاعات     ) متطلب جامعي (مقرر اللغة العربية    مؤسسات التعليم العالي الخاصة تدريس      
ـ        ،معتمدة في مؤسسات التعليم العالي     ب إجبـاري    وكذلك تدريس مادة تاريخ البحرين المعاصر كمتطل
  .٥٨ الطلبةنفوس المواطنة في لتعزيز االنتماء و وذلك للطلبة في مؤسسات التعليم العالي،

  

لمؤسـسات التعلـيم   إدارة شئون التعليم العالي بصورة فاعلة وتوفير االستقاللية    ٤,٣
  بشكل خاصالعالي الحكومية

  

 التعليم العالي في    ة المختصة بشئون  ن مجلس التعليم العالي هو الجه     وفقا ألحكام قانون التعليم العالي فإ     
شئون األكاديمية والمالية واإلدارية لمؤسـسات التعلـيم   لصدر المجلس اللوائح المنظمة ل     وقد أ  ،المملكة
وتكفل هذه اللوائح    .  للمعايير الدولية   على أن تكون هذه اللوائح مستوفية      وقد حرص المجلس  .  العالي

ا مـن تحقيـق     هلي حيث تضمنت تنظيمها إدارياً وأكاديمياً بما يمكن       األداة الفاعلة لمؤسسات التعليم العا    
 شئونها لتحقيق   إدارة مؤسسات التعليم العالي باالستقالل الالزم في        ىتحظ حيث   .أهداف التعليم العالي  

 ويكون تدخل مجلس التعليم العالي عندما ال تلتزم هذه المؤسسات باللوائح التنظيميـة المـشار                أهدافها
جلس وقـف   ميجوز لل : "اآلتي من قانون التعليم العالي على    ) ١١(رقم  ، حيث نصت المادة     هأعال إليها

 برنامج علمي لمـدة ال تزيـد        أو حقل تخصص    أو مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة       أيةترخيص  
  ." بشروط الترخيصإخاللهاله  تبين إذاعلى سنة دراسية واحدة 

  

 يخطر المؤسسة المعنيـة     أنقف طبقا لحكم الفقرة السابقة       قراره بالو  إصدارهويجب على المجلس قبل     
 الـشأن ، ويجوز لـصاحب  أشهر تزيد على ستة أال على   أسبابها زالة بالمخالفة والمدة المحددة إل    بةًكتا

  .  " بهخالل ستين يوما من تاريخ إخطاره المحكمة المختصة أمامالطعن على قرار الوقف 
  

  تمويل التعليم العالي ٤,٤

 يل الـالزم لتميزهـا وضـمان جودتهـا        والتعليم العالي يكفل رفد مؤسساته بالتم     تمويل  ر  تنويع مصاد 
  :واستقالليتها ودعم الطلبة غير القادرين مالياً، ومن أهم السياسات المعتمدة في هذا المحور
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٣٧  

   التعليم العالي الحكومي٤,٤,١
رقم بقانون   المرسوممن  ) ٣٣(ت المادة   تحظى جامعة البحرين بالدعم المالي الحكومي، حيث نص        .١

  : أنعلى  ٥٩م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين١٩٨٦ لسنة) ١٢(
للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الجامعة ويعتمدها مجلس األمنـاء، وتـدير الجامعـة              تكون  " 

  ."أموالها بنفسها وفقا لألنظمة واللوائح التي يضعها مجلس األمناء
  :أنعلى بقانون وم المرسهذا من ) ٣٤( مادةونصت ال

  :تتكون إيرادات ميزانية الجامعة من " 
  .المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة  .أ 
  .قولةنعائد إيراداتها الثابتة والم .ب 
  . مجلس األمناء قبولهارالمنح والوصايا التي يقرو والتبرعات الهبات  .ج 
 .الرسوم الجامعية ورسوم الخدمات التعليمية والبحوث  . د 

 ."رادات أخرى تنص عليها القوانين واللوائحأية إي.هـ
  

 في هذا التقرير يـتم تمويلهـا مـن    اكما أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية األخرى المشار إليه    .٢
 . ميزانية الدولة

  

  التعليم العالي الخاص تمويل  ٤,٤,٢
لخاصـة مـا يتعلـق    م بشأن الالئحة المالية لمؤسسات التعليم العالي ا٢٠٠٧لسنة) ٣(حدد القرار رقم   

بميزانية مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأكد القرار في مواده على أهمية أن يكون للمؤسسة تمويل               
  :ثابت ومستمر يضمن استمراريتها، وذلك على النحو اآلتي

  

 المؤسسة بعرض ميزانيتها على مجلس التعليم العالي قبل ثالثة          إلى التزام  المادة الثانية    أشارت -
 .  بدء السنة المالية التي تبدأ في ينايرأشهر من

% ٢٠بواقـع    باسم المؤسسة ضماناً مالياً    يقدم طالب الترخيص   أن   إلى المادة الرابعة    أشارت -
 عدم قدرة المؤسسة علـى      علىمن إيرادات السنة األولى، وذلك لمواجهة االلتزامات المترتبة         

 .االستمرار في تقديم خدماتها التعليمية

ار على التزام المؤسسات في شؤونها المالية بالقوانين واألنظمة المعمول بها فـي             ما أكد القر  ك -
  .مملكة البحرين
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٣٨  

  القسم الخامس
  املبادرات والتجديدات

  

 صاحب السمو الشيخ  وعقب صدور قانون التعليم العالي عقد مؤتمر تحت رعاية٢٠٠٥في عام 
ة االقتصادية، حفظه اهللا رئيس مجلس التنميد األعلى  خليفة ولي العهد نائب القائسلمان بن حمد آل

قد و.  ته المستقبليةاتشخيص واقع التعليم في المملكة بما فيها التعليم العالي وتحديد مسارورعاه، ل
عرضت توصيات فرق العمل على و.  فرق عمل لذلك الغرضخلص هذا المؤتمر إلى تشكيل عدة

  :اآلتية القرارات ر المجلسم حيث أصد٢٠٠٦ سبتمبر ٣موقر في مجلس الوزراء ال
  

 إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة  علىبشأن الموافقة) ١٨٩٧-٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم  .١
 . جميع المؤسسات التعليمية والتدريبيةأداء تكون من مهمتها مراقبة  والتدريبالتعليم

عداد بشأن الموافقة على إنشاء كلية متخصصة إل) ١٨٩٧-٠٣( قرار مجلس الوزراء رقم  .٢
 وتدريب المعلمين وتدريب إعدادوتدريب المعلمين ومدراء المدارس تتولى تطوير برامج 

 .مدراء المدارس

 واعتماد استراتيجيات آلياتبشأن الموافقة على تبني ) ١٨٩٧-٠٤(قرار مجلس الوزراء رقم  .٣
كادر المعلمين  إطارناصر الجيدة للتعليم واالحتفاظ بالمعلمين الجيدين وفق عفعالة الستقطاب ال

   . الجديد ومراجعة تحسين شروط العمل للمعلمين

 كلية تقنية جديدة وذلك إنشاءبشأن الموافقة على ) ١٨٩٧-٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم  .٤
 .لتوفير خيارات جديدة في التعليم الفني والمهني ما بعد الثانوي

 وطني جديد للقبول بشأن الموافقة على وضع نظام) ١٨٩٧-٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم  .٥
 إصالحوااللتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية يتضمن 

نظام القبول الحالي بالجامعات ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني 
 .والمهني

  

ما يتعلق بتطوير التعليم  في اآلتية المبادرات طرحوفي إطار وضع هذه القرارات موضع التنفيذ تم 
  :العالي
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٣٩  

  إنشاء كلية البحرين للمعلمين ٥,١

 وافـق   م٢٠٠٦ سبتمبر   ٣في  و،  م٢٠٠٥ في عام    انطلقت المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب     
تـدريبهم  وعـداد المعلمـين      إ مهمتهـا   تكون من  ٦٠مجلس الوزراء على إنشاء كلية البحرين للمعلمين      

 كـشريك   ٦١)(NIEسنغافورة  بللتعليم  تفاق مع المعهد الوطني     ، ولهذا تم اال    التربوية واالرتقاء بالقيادات 
  .دولي متخصص، إلنجاز هذا المشروع

وتستهدف كلية البحرين للمعلمين استقطاب الطلبة المتميزين على الصعيد المعرفي والمهاري، والـذين             
ل الكلية على إعداد المعلـم إعـدادا        وتعم. يتمتعون بمستويات عالية من الطموح ليصبحوا معلمي الغد       

احترافيا وفقا للمعايير الدولية عالية المستوى، إضافة إلى دعمهم ببرامج تدريب عالية الجودة، طيلـة                
مسيرتهم المهنية، من أجل تخريج جيل جديد ومتميز من المعلمين الذين سيساهمون في بناء مـستقبل                

  .المملكة

  :٢٠٠٨مجين بدوام كامل ابتداء من شهر سبتمبر وتقدم كلية البحرين للمعلمين برنا

 .برنامج بكالوريوس التعليم ومدته أربع سنوات للطالب الذين أتموا التعليم الثانوي •

بكالوريوس مـن   ال واحدة للطالب الخريجين بدرجة      في التعليم مدته سنة     العالي دبلومالبرنامج   •
  .المختلفةالتخصصات المختلفة كي يتم تأهيلهم للحقول التعليمية 

  

  

  :إلىاألكاديمية والتدريبية التي تطرحها الكلية وتهدف البرامج 

 .تأهيل معلم التعليم االبتدائي من خالل برنامج معلم الفصل •

 .تأهيل معلم التعليم االبتدائي الحلقة الثانية معلم الفصل المشارك •

 .القيادة التربويةتأهيل  •

 . اصب القيادية المستقبليةتأهيل الكفاءات التربوية لتمكينهم من المن •

 .المعلمين وفق احدث البرامج ووفق منظومة كادر المعلمينتدريب  •
  

فان الدراسة في هذه الكلية ليست فقط مجانية وانما يحصل كل طالب علـى مكافـاة ماليـة شـهرية                    
   .ات الكلية في مدارس وزارة التربية والتعليموباالضافة الى ذلك فانه يتم توفير فرص عمل لمخرج

                                                 
60  �3��3� ا��(�f آ �http://www.btc.uob.edu.bh/  
61 National Institute of Education   
  

  



   التقرير الوطني الخاص بالتعليم العالي لمملكة البحرين                   

٤٠  

  ) بوليتكنك(لية البحرين التقنية إنشاء ك ٥,٢

، ٦٢)بوليتكنك البحرين ( كلية البحرين التقنية      وتنظيم بإنشاء م٢٠٠٨سنة  ل) ٦٥( مرسوم رقم الصدر  
 وذلك لتطوير التعليم، وتوفير المزيد من برامج التعليم والتدريب التي يجب أن تكـون ذات صـلة                

  .بسوق العمل

  :ويهدف إنشاء الكلية إلى ما يأتي

 من التعليم والتدريب التطبيقي والفني في المملكة وبما يؤهل الدارسين من            فتوفير قدر كا   .١
  .االنخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية

إشراك القطاع الخاص في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية وفق احتياجات سوق العمل             .٢
 .ي وجود فرص عمل للدارسين عند إكمالهم لدراستهمبما يسهم ف

تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المواكبة للتوجهات االقتصادية للمملكة واحتياجات سوق           .٣
  .العمل

  .تزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء في المجاالت الفنية والتطبيقية .٤

  . ومتطلبات سوق العملالكلية تشجيع البحوث التطبيقية التي تربط بين مخرجات .٥

 أعـضائه  يضم بين    أمناءيشرف على الكلية مجلس       اعاله، من المرسوم المشار إليه   ) ٦(للمادة  فقاً  وو
من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية المتنوعة ممن لهم خبرات إدارية وقيادية تمكن المجلس مـن                

  .القيام بمهامه وممارسة صالحياته

 حيث تشمل برامجها التعليمية ما ٢٠٠٨ة في تقديم خدماتها التعليمية اعتبارا من سبتمبر  الكليبدأتوقد 
  :٦٣يأتي

 دبلوم في اإلدارة المكتبية .١

دعاية  التسويق وال  ، االقتصاد ،ويضم تخصصات المحاسبة والتمويل    :أعمالبكالوريوس إدارة    .٢
  . اإلمداد اللوجستي، النقل، السياحة،واإلعالن

 التجـارة   ،ويضم تخصصات فـي البرمجـة      :ية المعلومات واالتصاالت  بكالوريوس في تقن   .٣
  . الشبكات، االتصاالت البيانية، الوسائط المتعددة،لكترونيةاإل

 هندسـة   ،لكترونيـة م تخصصات فـي الهندسـة اإل      ويض :بكالوريوس في التقنية الهندسية    .٤
 . الهندسة البحرية،الميكاترونيك
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٤١  

 سنوات في جميـع  أربعر لمدة محان القبول لبدء الدراسة التي تستويشترط للقبول في الكلية اجتياز امت   
  .التخصصات المذكورة أعاله

  

 تدريب في المملكةإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم وال ٥,٣

تفصيل عنـد   بالقد تم عرض هذا الموضوع       و ، جودة مؤسسات التعليم والتدريب    وتعنى الهيئة بشئون  
  . منعاً للتكرارمن التقرير) ٢٩( رقم صفحة العالي ويراجعجودة التعليم الحديث عن 

  

  رؤية االقتصادية ال ٥,٤
 ،القائمة على مبادئ االستدامة والتنافـسية والعدالـة        ٢٠٣٠ االقتصادية    مملكة البحرين  تضمنت رؤية 

 إلى أهميـة دور     ٣-٣أشارت في الفقرة     حيث   ،بما فيه التعليم العالي   العديد من أوجه االهتمام بالتعليم      
م في تحويل رؤية البحرين االقتصادية إلى حقيقة بحيث تكون اإلجراءات المتخذة لتطوير النظام              التعلي

 حيث يتعين تطوير نظام تعليمي يتيح لكـل مـواطن الفـرص             ،التعليمي محوراً أساسيا لإلصالحات   
 ،قتصادهاالتعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات البحرين وا           

ن يتم توفيرها بناء على القـدرة       ا يجب أن تكون تلك الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة وأ           كم
  .   واضحة لرفع معايير ومستويات أداء مؤسسات التعليم العاليةوالجدارة مما يستدعي وضع استراتيجي
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٤٢  

  القسم السادس

  التعليم العايل يف السياق العاملي اجلديد
  

    مجتمع المعرفة٦,١
يقوم التعليم العالي بدور أساسي في مملكة البحرين في التحول إلى مجتمع المعرفة وذلك مـن خـالل        
تحقيق مؤسساته ألهداف التعليم العالي، حيث تساهم هذه المؤسسات من خالل مخرجاتها من المـوارد           

ة من لغات أجنبيـة، وتقنيـة       البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام مهارات ومعارف مجتمع المعرف        
معلومات وتعمق في مجال تخصصهم العلمي ومواكبة للتطورات العالمية بشأن تخصصاتهم العلميـة،             
وهو ما سيؤدي إلى زيادة مستخدمي تلك المهارات والمعارف، مما يعزز التواصـل بـين المجتمـع                 

ك من خالل ما تقدمـه هـذه        البحريني والمجتمعات األخرى التي تمتلك أدوات مجتمع المعرفة، وكذل        
المؤسسات من خدمات تعليمية وتدريبية لفئات المجتمع المختلفة إلكسابهم المهارات والمعارف المشار            

 ويعزز ذلك ما وفرته الحكومة من بنيـة         .  والتي تقدمها مراكز التعليم المستمر بهذه المؤسسات       ،إليها
 وخـدمات  ٦٤ل هيئـة الحكومـة اإللكترونيـة   تحتية متكاملة في مجال الخدمات المعلوماتية من خـال  

االتصاالت واإلنترنت المتاحة على نطاق واسع للمواطنين والتي ساهمت في تعزيز التواصـل بـين               
  .مؤسسات التعليم العالي والمجتمع البحريني

ويسعى مجلس التعليم العالي إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات في التواصل مع احتياجات سوق العمل               
  .ةق اإلشارة إليها وبخاصة ما يتعلق باحتياجات اقتصاد المعرفالتي سب

  

  متطلبات العولمة ٦,٢
  :يأتي   تساهم مؤسسات التعليم العالي في توفير متطلبات العولمة من خالل ما 

ة في التخصصات المختلفة من علوم اقتصادية وغيرها تمكن طرح العديد من البرامج األكاديمي    .١
 . حتياجات التنمية في ظل العولمةمهارات والمعارف بما يلبي اساب الكتامخرجاتها من 

ستفادة من الخبرات العربية واألجنبية في مجال التعليم العالي لتنمية وتطوير التعليم العالي             اال .٢
يين تعاون المؤسسات مع خبراء أكاديم    على صعيد   سواء  . بما يمكنه من مواكبة التقدم العالمي     
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٤٣  

لتعاون مع مؤسسات وشركات ذات عالقة بتطـوير مؤسـسات           ا من مختلف التخصصات، أو   
 .التعليم العالي

 . الطلبة العرب واألجانب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرينمفتح المجال أما .٣

الكفـاءة األكاديميـة     مواكبة متطلبات العولمة، ورفـع       علىفي إطار حرص جامعة البحرين       .٤
ل من كلية تقنية المعلومات وكلية الهندسة اعتماد برامجها من          ، فقد انتهجت ك   وضمان الجودة 

كما تـم  .  مؤسسة آبت األمريكية وهي في المراحل النهائية للحصول على االعتماد األكاديمي     
االنتهاء من الدراسة األولية والتقويم الذاتي لبرامج الكيمياء بكلية العلوم ضمن اعتماد برامجها             

ميائية والتي من المتوقع االنتهاء من اعتماد برامجها مع نهاية الفصل           من الجمعية الكندية الكي   
  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي الثاني من العام األكاديمي 

توفير العديد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات التعلـيم العـالي              .٥
إتقان التعامل مع   يات   تمتلك مهارات وكفا   م عالٍ الحكومي والخاص بهدف توفير مخرجات تعلي     

االتصال والمعلومات، ومن امتالك المعارف التي تمكنهم مـن مواكبـة التطـور             تكنولوجيا  
 .المعرفي

إصدار بعض مؤسسات التعليم العالي لمجالت علمية محكمة فـي مختلـف جوانـب العلـم                 .٦
 .والمعرفة

لتي توفرها هـذه    إنشاء مؤسسات التعليم العالي لمواقع إلكترونية توضح الخدمات األكاديمية ا          .٧
  .المؤسسات، وتسهل عمليات التحاق الطلبة بها، واإلجابة عن استفساراتهم

في البرامج األكاديمية، وفي مواصفات المباني      إلزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير العالمية        .٨
ومرافق مؤسسات التعليم العالي وفي الشروط الواجب توافرها في شاغلي الوظائف القياديـة،             

 ، بمـا يمكـن هـذه        ٦٥عضاء هيئة التدريس، وفي شروط قبول الطلبة في هذه المؤسسات         وأ
البرامج من مواكبة التقدم العالمي في مجال التعليم العالي لرفع كفايات ومهـارات مخرجـات      

 .كن هذه المخرجات من التجاوب مع احتياجات ومتطلبات سوق العملم مما ي،التعليم العالي

سية ذات الطابع اإلنساني المشترك مثل مقـررات القـانون الـدولي            تدريس المقررات الدرا   .٩
والتجارة الدولية واللغات المختلفة ضمن مقررات بعض البرامج األكاديمية بمؤسسات التعلـيم            

 .العالي، بما يعزز قدرة مخرجات التعليم العالي على قواعد التعايش المشترك في ظل العولمة
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٤٤  

 العولمة والوفاء بمتطلباتها والعمل على تحقيقهـا،        ظل فياالندماج   حكومة البحرين متطلبات     وأدركت
يقوم  حيث   ،م٢٠٣٠ في عام    إليها كل ذلك ضمن الرؤية االقتصادية التي تعمل على الوصول           وأدرجت

  . من حيث توفير الموارد البشرية المؤهلةوبخاصة  في تنفيذ هذه الرؤية  بدور أساسيالتعليم العالي
  

  رة الدولية وحركة اليد العاملة  حرية التجا٦,٣
فيما يخص التجارة الدولية، فإن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في العالم في مجال الحريـة                 

 حيـث  ،حترام وتقدير واسع النطاق على مستوى العالم وتحظى المملكة في هذا المجال با      . االقتصادية
 وتعتبـر مملكـة     . المي في مجال الحرية االقتـصادية     تحتل المملكة مركزاً متقدماً على المستوى الع      

 حيث يوجد ،البحرين ركيزة أساسية من ركائز النظام االقتصادي العالمي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً         
وفي هذا اإلطـار وقعـت   . على أراضيها المئات من المصارف التي تقدم خدماتها من مملكة البحرين     

 وهو ما يعكس االحترام والتقدير      ،ت المتحدة األمريكية  يارة الحرة مع الوال   مملكة البحرين اتفاقية للتجا   
  .٦٦العالمي لمملكة البحرين وأهمية المملكة في النظام االقتصادي العالمي

حتياجات القطاعات المختلفة مـن     لتعليم العالي قادراً على تلبية ا     ى أن يكون ا   ين عل وتعمل مملكة البحر  
دعم هذه التوجهات عن طريق طرح مؤسسات التعليم العالي الكثيـر مـن             أنشطة اإلنتاج والخدمات و   

البرامج األكاديمية في االقتصاد والقانون الدولي إلكساب الطلبة المعارف في الكفايات التي تتـضمنها              
  .هذه المقررات مما يعزز قدرتهم على االنخراط في سوق العمل

 فضالً عـن مـا      ،ر وسهولة حركة التنقل واإلقامة     اقتصاد ح  دى ما تتميز به مملكة البحرين من      وقد أ 
تتمتع به المملكة من نظام ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات سواء في المجال السياسي أم االقتصادي               

 وجـودة عاليـة ذات      ،حترام كامل لحقوق اإلنسان   وحريات التعبير ووسائل اإلعالم وا     ،أم االجتماعي 
ختلفة إلى استقطاب الكثير مـن الخبـرات األكاديميـة العربيـة            معايير عالمية في تقديم الخدمات الم     

واألجنبية لتعمل في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك استقطاب القطاع الخاص لالستثمار فـي إنـشاء               
  .مؤسسات التعليم العالي الخاصة

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٦,٤

 بـل ومـن مقومـات       ، العوامل المؤثرة  أصبحت المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم      
المجتمعات التي تريد أن تحسن اقتصادها وأن تبني أجياالً لديها المقدرة على التفكير واإلبداع وكـذلك               

  .على استمرارية التعليم دون أن ترتبط بعمر أو مكان
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٤٥  

،  على حد سواء   إن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا مهما جداً في نشر المعرفة للمعلم والمتعلم           
 يضيق الفجوة بين المعلم والمتعلم مما ينقل المتعلم من وضعية تلقي المعلومات فقط إلى وضعية                والذي

  .  اكتشاف وتفسير وتبادل المعلومات

لقد أدركت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت فـي               
 المتعلمين، سواء في التعليم العام أو في التعليم العالي فعلى صعيد التعليم             تعزيز وترسيخ المفاهيم لدى   

 خليفة ملك مملكة البحرين     آل من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى          كريمةالعام وبمبادرة   
، تم تأسيس مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يهدف إلـى ترسـيخ اسـتخدام                 المفدى

  . ي التعليم فالتكنولوجيا

 التحتية لتقنيات المعلومات    حدث األنظمة والبنى  لة مبنية على أ   وقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متكام     
 تربط جميع المدارس مع بعضها البعض ومع        كما ،واالتصاالت تحتوي على شبكة داخلية لكل مدرسة      

ية من التواصل واالسـتفادة      التعليم العمليةاإلدارات المتخصصة بالوزارة بحيث يتمكن جميع أطراف        
  .لكترونياإلنترنت وإمكانية التعليم اإلمن خدمات شبكة 

وعلى صعيد التعليم العالي، فإن الوزارة تحرص وتشجع الجامعات على فتح برامج تمـنح درجـات                
فنجد أن جامعات مملكة البحرين تطرح برامج       .  متنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

ي هندسة البرمجيات وهندسة االتصاالت وعلم الحاسوب وإدارة نظم المعلومـات وتقنيـات             مختلفة ف 
  .المعلومات ونظم الوسائط المتعددة بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

وفي هذا الصعيد تتعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسات دولية متخصصة في مجال تكنولوجيـا               
  : مثل  وذلك من أجل بناء نظام معلوماتي على قاعدة قويةت المعلومات واالتصاال

Center for Children and Technology– e Worldwide Group- Sun 

Microsystems) (   

إنشاء مركـز إقليمـي لتكنولوجيـا المعلومـات         ن وزارة التربية والتعليم في صدد       إضافة إلى ذلك فإ   
 والـذي   باإلضافة إلى الجمهورية اليمنية،   ل الخليج العربي     لخدمة دو   تابع لمنظمة اليونسكو   واالتصال
، ويهـدف   ٦٧هم في تنمية المنطقة العربية بتسخير طاقة تكنولوجيا المعلومـات واالتـصال           اسوف يس 

 :المركز إلى

تعزيز اإلبداع واالبتكار والتطبيقات العملية لتكنولوجيات المعلومات واالتـصال مـن أجـل بنـاء            .١
  .رات المهنية مدى الحياةالقدرات وتنمية المها
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٤٦  

التمكين من تصميم المنتجات المعرفية وإعدادها وإنتاجها الفعلي وتوزيعها تحقيقا ألغراض التنميـة          .٢
  .المستدامة

  .التشجيع على وضع ونشر مضامين رقمية عربية .٣
 الفنية ومـساهمات القطـاع الخـاص المتعلقـة بتطبيقـات      والدرايةتيسير تجميع الموارد والمواد      .٤

  .وجيات المعلومات واالتصالتكنول

وسوف يكون لهذا المركز دور في تحقيق التعاون التقني مع المعاهد والمراكز األخـرى القائمـة أو                 
المعتزم إنشاؤها، التابعة لليونسكو أو الموضوعة تحت رعايتها، ومن الممكن ربط وكـاالت دوليـة               

كـذلك يعتـزم    . من خالل اليونسكو   بالمركز   علميةوإقليمية أخرى ذات صلة ومنظمات غير حكومية        
المركز الحصول على رعاية المنتدى االقتصادي العالمي، وينتظر منه التعاون مع الكيانات األخـرى              

 لألمم المتحدة، بما في ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومـؤتمر   التابعة
ومن المتوقع، عالوة على ذلك     . مم المتحدة للتنمية الصناعية   األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األ     

   .أن يكون التعاون قويا بين هذا المركز وشركات القطاع الخاص الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات
  

/ وفي ضوء االهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بالتعليم اإللكتروني، تم إطالق جائزة اليونسكو             
م بهدف مكافأة المشاريع واألنشطة التي تستخدم تكنولوجيا        ٢٠٠٥خليفة عام    آل   مد بن عيسى  الملك ح 

ويتفق إعالن .  المعلومات واالتصال من أجل تحسين التعلم ووسائل التعليم واألداء التعليمي بشكل عام           
 خاصـة فيمـا يتعلـق      ،الجائزة مع سياسات اليونسكو ويرتبط بأهدافها اإلستراتيجية في مجال التربية         

تعزيز التجريب والتجريد ونشر وتبادل المعلومات وتشجيع الحوار بشأن السياسات في مجال التعلـيم              ب
  . ٦٨وإسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التعليم والعلوم والثقافة وبناء مجتمع المعرفة

 في الجامعة على    يقوم مركز زين للتعلم اإللكتروني بجامعة البحرين بمساعدة أعضاء هيئة التدريس          و
تصميم وتطوير وطرح مقرراتهم التقليدية إلى إلكترونية وذلك بمساعدة كافة المختصين من مصممين             

إضافة إلى ذلك يقـوم     .  ومطورين وأخصائيي الوسائل المتعددة وبمشورة أستاذ المادة وأخذ رأيه فيها         
 وتدريب المدرسين علـى  ٦٩)LMS(المركز بتدريب األساتذة والطالب على استخدام نظام إدارة التعلم       

كما يقوم المركز بنشر الثقافة اإللكترونية      .  تصميم مقرراتهم وتعديلها بحذف أو إضافة أي أجزاء منها        
هـذا وقـد قـام      .  عبر ندوات تخصصية ودورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل بصورة منتظمة         

يع األساتذة على تطوير مقـرراتهم      المركز بطرح جائزة التميز في طرح المقررات اإللكترونية لتشج        
  .بأنفسهم
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٤٧  

 الخطط الوطنيةواإلصالح السياسي التغير االجتماعي والتطوير االقتصادي، و ٦,٥

 

  : اإلصالح السياسي والتعليم العالي٦,٥,١

لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة            في إطار المشروع اإلصالحي      .١
حيث نص في المـادة       مملكة البحرين سائر الحقوق السياسية للمواطنين،       كفل دستور  البحرين المفدى، 

للمواطنين رجاال ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق          : هـ" ....... على أن   ) ١(
 والترشيح وذلك وفقا لهذا الدستور، وللشروط واألوضاع التي يبينهـا           االنتخابالسياسية بما فيها حق     

 كمـا    ". وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقـا للقـانون                القانون،
دة حرص الدستور على ضمان حرية التعبير عن الرأي بما فيها حرية البحث العلمي، حيث نصت الما               

ل حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقو            : "على أن ) ٢٣(
أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، مع عـدم المـساس بأسـس              

ة كما أكد دستور المملكة على حرم     ".  وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية     العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب،     
 ".تكفل الدولة لدور العلم حرمتها: "على أن) د/ ٧(دور العلم فنص في المادة 

 

يهدف : " من قانون التعليم العالي على أن نصت المادة الثانيةوتطبيقا لهذه المبادئ الدستورية .٢
تنمية البحث العلمي وتشجيعه ) ٢..........(: خالل مؤسساته إلى تحقيق ما يليالتعليم العالي من 

 أن ، مما يعني"معواالبتكار لخدمة متطلبات المجتليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز اإلبداع 
ية واسعة قد جعل من القانوني في مملكة البحرين بما أتاحه من حريات سياسالنظام الدستوري و

 لدور العلم وحرية أكاديمية ومناخ مواٍت للنهوض البحرين حاضنة لمتطلبات التعليم العالي من حرمة
ة للتقدم في مجال البحث العلمي وهو ما أتاح لمؤسسات التعليم العالي الفرص الكامل . بالبحث العلمي

ن الالئحة المالية  بشأ٢٠٠٧لسنة ) ٣( من القرار رقم )٩(كما ألزمت المادة .   األكاديميةوالحرية
من اإليرادات السنوية لها للبحث % ٣لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بتخصيص نسبة ال تقل عن 

 .العلمي

  

  : التطور االقتصادي والتعليم العالي٦,٥,٢
 :أثر النظام االقتصادي الحر في مملكة البحرين على تشجيع التعليم العالي الخاص

كما سبق اإلشارة فإن مملكة البحرين تأخذ بنظام االقتصاد الحر، وهو ما يتيح الفرصة أمام القطاع  .١
 وتحرص الحكومة على توفير احتياجات التنمية الشاملة من.  الخاص لالستثمار في المجاالت المختلفة
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٤٨  

لكة البحـرين منطقـة     مما جعل مم  .  الخدمات المختلفة التي تقدم بجودة عالية ذات معايير عالمية         .٢
 لذلك فقد شهدت السنوات األخيرة طفرة تنموية هائلة في جميع المجاالت االقتصادية،      . جذب لالستثمار 

فر لهـا   ا تتـو  م عالٍ  عالمية إلقامة مؤسسات تعلي    األمر الذي أدى إلى توفير بيئة اقتصادية ذات معايير        
مـن  ) ج/٧(الفرص التي تمكنها من تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية، السيما وقـد نـصت المـادة                

يجوز لألفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف مـن الدولـة،            : "هأنالدستور على   
يتولى المجلس شئون التعليم    : " أن   ونصت المادة الخامسة من قانون التعليم العالي على         ،"ووفقا للقانون 

 وفي هذا اإلطار فقد ،"تشجيع االستثمار الخاص في التعليم العالي )  ١٣.........(العالي وعلى األخص
شجعت الحكومة القطاع الخاص على االستثمار في مجال التعليم العالي الخاص، حيث تم إنشاء اثنتـي    

 سـبقت جراءات إنشاء العديد من هذه المؤسسات، كما         إ اتخاذ خاصة، وجاٍر    عشرة مؤسسة تعليم عالٍ   
 .اإلشارة

: أن من أهداف التعليم العالي في مملكة البحـرين  على  نص قانون التعليم العالي في المادة الثانية،         .٣
رفع مؤهالت الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة بشكل مـستمر وإعـداد الطاقـات                - ٣..."

وله تفصيالً فـي هـذا       وهو األمر الذي تم تنا      ". والباحثين ينصوالمتخصيين  البشرية المؤهلة من الفن   
على أن مخرجـات التعلـيم        مع التأكيد    ،)٣٣( رقم   الصفحة يمكن الرجوع إلى  تكرار  ل ل التقرير ومنعاً 

 سوق العمل وهو ما يمثل تعزيزا لالقتصاد        ت مع احتياجا  ييجابالعالي مؤهلة وقادرة على التعاطي اإل     
 .الوطني

نه من أهـداف     أ لى ع ٢٠٠٥ لسنة   )٣( رقم   من قانون التعليم العالي   ) ٢(من المادة   ) ٧(نص البند    .٤
".  ئات والمؤسسات الحكومية والخاصة   تقديم االستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهي     : "التعليم العالي 

لماليـة لمؤسـسات    من الالئحة ا  ) ٩( هذا الهدف ووضعه موضع التنفيذ نصت المادة         ذطار تنفي وفي إ 
مـن صـافي هـذه      % ٢من  نسبة ال تقل    و........... : " على أن  ٢٠٠٧لسنة  التعليم العالي الخاصة    

 وهو ما سيؤدي إلى تعزيـز المـوارد البـشرية المؤهلـة             ".  للتنمية المهنية لهيئة التدريس    اإليرادات
ة والتقنية للهيئات والمؤسسات    لمؤسسات التعليم العالي التي ستقوم بتقديم االستشارات والخدمات العلمي        

الحكومية والخاصة، بما فيها القطاع االقتصادي في الدولة وهو ما سـيؤدي إلـى تعزيـز االقتـصاد           
 . الوطني

والمتعلقة بالتعليم  ه سابقا في المبادرات      المشار إلي  بتطوير التعليم والتدري  ل  الوطني مشروعالاهتم   .٥
تكنـك  يباحتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء كل من كلية بول         العالي إلى ربط التعليم العالي الحكومي       

 .البحرين، وكلية البحرين للمعلمين وفقا الحتياجات سوق العمل
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 : التغيرات االجتماعية والتعليم العالي٦,٥,٣

فراده وهو ما مكن البحرين من إقامة  التاريخ بطيبته وتسامحه وتعاون أتميز شعب البحرين منذ قدم .١
يش مع اآلخرين في إطار من ا كما مكن هذا المجتمع من التع،بط ومتعاون ومتسامحمجتمع مترا

وجعل رسالة البحرين عبر الزمن هي نشر السالم والمحبة واالحترام بين األمم  . التعاون واالحترام
وقد   . كما مكن البحرين من المساهمة عبر الزمن في بناء الحضارة اإلنسانية .والشعوب المختلفة

القيم رضها في مقدمة التقرير العديد من ن دستور مملكة البحرين في النصوص التي سبق عتضم
وهو ما أدى إلى . اإلنسانية الرفيعة التي ساهمت وال تزال في تعزيز دورها في بناء الحضارة اإلنسانية

االستثمارات ز البناء واالزدهار والرخاء ومن ثم تساهم في جذب خلق بيئة اجتماعية تنشد السالم وتعز
في مجال التعليم بما فيه التعليم العالي باعتبار أن التعليم ال ينهض إال في بيئة تنشد البناء واالستقرار 

  . والسالم

االهتمام بالتربية : "أن من أهداف التعليم العاليعلى من قانون التعليم العالي، ) ٢/٨(نصت المادة  .٢
ما يعني ، " الوطنية ودينه وعروبته ووطنهاعتزازه بوحدتهالدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن و

أن التعليم العالي يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي وتعزيز قيم التسامح والتضامن 
 .اإلنساني 

 من قانون التعليم )٢/٦(ن من أهداف التعليم العالي كما نصت عليها المادة وباإلضافة إلى ما تقدم فإ .٣
العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي : "اليالع

، مما يدل على رغبة المملكة في التعاون مع المدارس "والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والدولية
 .العلمية المختلفة والمتعددة في مشاريعها وانتماءاتها المختلفة

 إلى االنتقال من اقتصاد قائم سعي المملكة ٢٠٣٠رؤية مملكة البحرين االقتصادية حتى عام وقد أكدت 
 المنافسة عالمياً ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع ىعلى الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر عل

ة على أهمية ، كما أكدت الرؤي٧٠الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين
االستثمار في التعليم العالي وخصوصاً استثمار القطاع الخاص باالستفادة من المميزات المتوافرة في 

الخليج العربي بشكل جعلها بوابة مملكة البحرين من حيث انفرادها بموقع استراتيجي متميز في منطقة 
  .سيا وأوربا وأفريقيالقارات آ

لتي تقدمها دول المنطقة كاإلعفاء من الضرائب المباشرة للشركات ا وفضالً عن الحوافز االقتصادية
ن البحرين مباشرة، وحرية حركة رأس المال، فإالخاصة واألفراد وفرض القليل من الضرائب غير ال
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الكامل لموجودات الشركات والعقارات في معظم  باإلضافة إلى ما سبق تسمح لغير البحرينيين بالتملك
ما تتمتع البحرين بنظام سياسي مستقر يوفر سلطة القانون القوية فيها عنصر  ك.قطاعات االقتصاد

وقد أدت اإلصالحات السياسية التي اعتمدتها مملكة البحرين  . االستقرار والمناخ االستثماري اآلمن
إلى بناء األسس التي يقوم عليها مجتمع متكامل ومتالحم يدعم برامج التغيير االقتصادي واالجتماعي 

طموحة، كما أدى االلتزام باالنفتاح والديمقراطية إلى إنعاش التنمية االقتصادية مع المحافظة على ال
وهو ما يجعل االستثمار االقتصادي في التعليم العالي أمرا .  ٧١روح العائلة الواحدة التقليدية للمملكة

  .ميسرا للمستثمرين من داخل المملكة ومن الدول األخرى

 

 ديمقراطية والمواطنة حقوق اإلنسان وال ٦,٦

اهتمت مملكة البحرين بحقوق اإلنسان في سياق اهتمامها بتطوير التعلـيم العـالي، فمـن الناحيـة                 
الدستورية حرص دستور المملكة على كفالة حقوق اإلنسان مـن الناحيـة الـسياسية واالجتماعيـة                

كما سعت مملكة البحرين     . وهو ما تم عرضه تفصيال في مقدمة هذا التقرير        .  واالقتصادية والثقافية 
 من دستور المملكة الذي     )أ/٧( ألحكام المادة إلى إتاحة التعليم العالي ألفراد المجتمع في إطار تنفيذها          

ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات      : "يأتيينص على ما    
 من قـانون    )٢(ن من أهداف التعليم العالي في المادة        لذلك فإ ، وتنفيذا   .."ية للمواطنين التعليمية والثقاف 

إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبيـة لحاجـات             -١": التعليم العالي 
رفع مؤهالت الموارد البشرية فـي ميـادين العمـل           -٣... "، و "المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة   

، وهو ما "الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين      المختلفة بشكل مستمر وإعداد     
 الفـرص   اواة وتكافؤ سيؤدي بالنتيجة إلى إتاحة فرص التعليم العالي للمواطنين في إطار مبادئ المس           

ن من أوجه اهتمـام  إلى جانب ما تقدم، فإ و،)٢٠(صفحه رقموهو األمر الذي عرضناه بالتفصيل في     
صلة ال تدريس العديد من المقررات الدراسية ذات        وتتمثل في العالي بحقوق اإلنسان    مؤسسات التعليم   

 .بحقوق اإلنسان في كليات الحقوق والتربية

ن النظام السياسي في مملكة البحرين يقـوم علـى   فإ في مقدمة التقرير،     سبق وتمت اإلشارة إليه   ما  وك
حرية الصحافة  لسلطات أو استقالل القضاء أو       ا بينأسس الديمقراطية سواء ما تعلق منها بمبدأ الفصل         

وقد أصبحت الديمقراطية في      .عالم وتعزيز الشفافية أو احترام حقوق اإلنسان      وغيرها من وسائل اإل   
ن البحرين فـي     أساسية تحكم السلوك االجتماعي شأ     المملكة تمثل إطارا ثقافياً للمجتمع البحريني وقيما      

 ، مكتوبـة فحـسب    اًفالديمقراطية في المملكة ليست نصوص    .  راطيةذلك شأن الدول العريقة في الديمق     
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 لحضرة صاحب الجاللـة وإنما هي سلوك يومي تمارسه الحكومة والمواطنون في ظل القيادة الحكيمة          
ويمكن لكل من يزور    .   اهللا ورعاه  ، حفظه  المفدى بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين      الملك حمد   

  .أن يلمس ذلك في كل مجاالت الحياةالبحرين ويعيش بين أهلها 

مـن قـانون    ) ٢/٨(وقد حظيت التربية على الديمقراطية باهتمام قانون التعليم العالي ونصت المادة            
االهتمام بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتـزازه بوحدتـه       :" التعليم العالي على  

 التعليم العالي من خالل التربية الوطنية يساهم في تكوين ن، ومن ثم فإ" ودينه وعروبته ووطنهالوطنية
 ويتحمل التزاماته الوطنية اعتزازا مارسة حقوقه بمسئولية وطنية عالية  شخصية المواطن القادر على م    

 وهو ما ينعكس إيجابا على مشاركته الفاعلة بالشئون العامـة           ،منه بوطنه وحرصاً منه على مصالحه     
من الدستور التي تتيح للمواطنين رجاالً ونساء حق المشاركة في          ) ـه/١(ادة  لوطنه وانسجاما مع الم   

  . الشئون العامة
علـى أن   ) ١٨( فنص فـي المـادة       ، دستور المملكة بالمواطنة وتعميقها في نفوس المواطنين       وعني

مـشار  من الدستور وال  ) ٧(المادة  كما عني في    .   في الحقوق والواجبات   المواطنين أمام القانون سواء   
 وأصبح هذا االهتمام الدستوري بالمواطنة هدفاً       ،بالتربية الوطنية وبتقوية شخصية المواطن    بقاً   سا اإليه

ومن ثم تصبح المواطنة    .   سابقا انون التعليم العالي المشار إليه     ق الواردة في من أهداف التعليم العالي     
  .تحقيقها من خالل مؤسساتهإلى يم العالي وتعزيزها وتعميقها هدفاً أساسيا من األهداف التي يرمي التعل

  

عتبر من أهداف   ية واإلنسانية للمواطن البحريني ي    ن تعزيز الهوية العربية واإلسالم    وفضالً عما تقدم فإ   
ية وحمايـة   التعليم العالي التي يسعى إلى تحقيقها من خالل تنمية االهتمام بالثقافة العربيـة واإلسـالم              

عمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد          والالتراث الوطني وتطويره،    
وعمال على ترسـيخ مبـدأ      .  التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية واإلسالمية والدولية       

  :اآلتيينالهوية العربية اإلسالمية عند الطلبة، أصدر مجلس التعليم العالي القرارين المواطنة و
  : الذي ينص على٧٢م٢٩/١١/٢٠٠٧المنعقدة بتاريخ ) ٨/٢٠٠٧(في جلسته رقم ) ٦٣(ر رقم قرا .١

بمعـدل  ) متطلب جـامعي  (الطلب إلى مؤسسات التعليم الخاصة بتدريس مقرر اللغة العربية            . أ
م بصورة تجريبية علـى     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ثالث ساعات معتمدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني         

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسي األول الفصلبارا من أن يطبق بصورة إلزامية اعت

 . ساعات معتمدة٣تحديد مقررات بديلة لغير الناطقين بالعربية بمعدل  . ب

 .للجامعة حرية اختيار المقرر الدراسي بما يتناسب مع ظروفها . ت
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 والذي ينص ٧٣م ٢٣/١/٢٠٠٨المنعقدة بتاريخ ) ٩/٢٠٠٨(المتخذ في جلسته رقم  ) ٧٣(قرار رقم    .٢
ة على البدء بتدريس تاريخ البحرين الحديث للطلبة األجانب اعتبارا من الفصل الدراسي             الموافق: "على

 ".م لحين االنتهاء من ترجمة المادة إلى اللغة اإلنجليزية٢٠٠٨/٢٠٠٩األول 

 

 تعليم المرأة:  القضايا االجتماعية ٦,٧

قدمة، وقـد تمكنـت     تحظى المرأة في مملكة البحرين بمكانة مرموقة تضاهي نظيراتها في الدول المت           
المرأة في البحرين  من الوصول إلى هذه المكانة نتيجة منح مؤسسات الدولة المختلفة للمرأة أسـباب                 
التقدم والترقي مساواة بالرجل، وتوفير فرص التنافس الحر والشريف مع الرجل في العمل والعطـاء               

 المجاالت استطاعت المرأة إثبات     جة إتاحة الفرص المتكافئة لكال الجنسين في مختلف       يونت. دون تمييز 
وجودها في مختلف الميادين، بل وتمكنت من تقلد مناصب إدارية وقيادية في مواقـع مهمـة علـى                  

  .الصعيدين المحلي والدولي
وما التعليم العالي في مملكة البحرين إال صورة مشرقة من صور إنجازات المـرأة وتمكينهـا مـن                  

على إمكاناتها الذاتية وطاقاتها الخالقة، وبدعم وتشجيع من حكومة         الوصول إلى مواقع قيادية اعتمادا      
  .المملكة

باعتبار المرأة تشكل نصف المجتمع الفاعل فإنها تحوز على الفرص نفسها في التعليم العالي مـن                و 
  :حيث

� J             واعتمـاد   الحصول عليها الحصول على المنح والبعثات التي تتساوى المرأة مع الرجل في فرص ،
 .والتحصيل الدراسي معياراً للتنافس وليس الجنسالكفاءة 

� J                التحاق المرأة بكافة مؤسسات التعليم العالي بما فيها األكاديمية الملكية للشرطة حيث تتكافأ فـرص
كما أن  .  التحاق المرأة مع الرجل بالبرامج األكاديمية في كافة مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين            

 حيث بلغـت نـسبة      ا في إمكانية مواصلة التعليم العالي إلى أعلى مستوياته        المرأة تخضع للفرص ذاته   
  %. ٥١,٣٧ حوالي إلى ٢٠٠٧/٢٠٠٨الطالبات إلى الطلبة في العام الدراسي 
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  "٣"شكل رقم 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الذكور في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الدراسي  الىناث عداد الطلبة اإلأجدول يبين 

 ا��آ�ر ا��ث ا	� ا��
	�� ����ا

 ٣٠٩٥ ٨٣١٣ جامعة البحرين ١

 ١٥١ ٨٣٧ كلية العلوم الصحية ٢

 ٢٠٥ ١٣  الملكية للشرطةاألكاديمية ٣

 ٢٠٣ ٣٢٤ جامعة البحرين الطبية ٤

 ٢٥٢٧ ١٤٤٠ جامعة أما الدولية ٥

 ٧٣٣ ٨٣٧ الجامعة األهلية ٦

 ١٩٥١ ٥٨٢ الجامعة الخليجية ٧

 ١٠٤٢ ٥٥٣ عربية المفتوحةالجامعة ال ٨

 ٣٣١ ٢٢٢ معهد بيرال للتكنولوجيا ٩

 ٣٠٨ ٢٧٣ كلية البحرين الجامعية ١٠
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  "٤"شكل رقم 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الذكور في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الدراسي لى نسبة الطلبة اإلناث إرسم بياني يبين 
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٥٤  

 حيث منح التعليم العـالي فـي        ، المناصب القيادية في التعليم العالي     مساواة المرأة مع الرجل في تولي     

البحرينية فرص التمكين في المناصب القيادية في كافة قطاعات التعليم العـالي،        مملكة البحرين المرأة    

وعلـى مـستوى    .  من حيث توليها منصب رئيس جامعة، أو نائب رئيس، أو عميد كلية ورئيس قسم             

 . تشغلها المرأةاألمانةن ثالثة من المناصب القيادية في عليم العالي فإاألمانة العامة لمجلس الت

  

  األدمغة هجرة ٦,٨

ين اسـتقطب وأتـاح   ن التعليم العالي في البحر بل إ،بحرين مشكلة هجرة األدمغة مملكة ال  تواجه   ال  
 فرص االنخراط في مؤسسات التعليم العالي التي تمكنت مـن  ، وأتاح لهم  حملة الدرجات العلمية العليا   ل

  .ساتاستيعاب المؤهلين من أبناء البحرين كل حسب مجاله للعمل في هذه المؤس
  

 بطالة الخريجين ٦,٩ 

اتخذت مملكة البحرين عدة إجراءات في سبيل حل مشكلة العاطلين الجـامعيين، وقـد أثبتـت هـذه                  
اإلجراءات نجاحا كبيرا، أسفر عن توظيف النسبة األكبر منهم، وتوقع إغالق ملف العاطلين الجامعيين              

  :م، ومن هذه اإلجراءات ما يأتي٢٠٠٩بنهاية العام 
  

  :ات التي اتخذتها الدولة لحل مشكلة العاطلين الجامعييناإلجراء

ملك مملكـة البحـرين      جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة      حضرة صاحب ال  بمبادرة كريمة من     .١
أمـره الـسامي    حفظه اهللا ورعاه، انطلق المشروع الوطني للتوظيف الـذي أصـدر جاللتـه   المفدى 

في الثاني من ) تقريبا  مليون دوالر٨٠(ار بحريني  مليون دين٣٠بتخصيص ميزانية خاصة له قدرها 
 في البحرين بما فيها بطالـة  البطالة  تنفذه وزارة العمل لمعالجة مشكلم كأضخم مشروع٢٠٠٦يناير 

 قـادرين  اتوظيف جميع الباحثين عن عمل متى كـانو    وع إلى   ين، حيث هدف المشر   يالخريجين الجامع 
تحـت   العام والخاص، في مواجهة مباشرة لمشكلة البطالـة عليه وراغبين فيه في مؤسسات القطاعين 

  74.مظلة المشروع اإلصالحي الشامل لجاللة الملك المفدى
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٥٥  

 : تياآلمن األهداف الرئيسية لهذا الصندوق إن ، حيث ٧٥)تمكين( تأسيس صندوق العمل .٢

  االختيار األمثل عند التوظيف،وادعم البحرينيين لكي يصبح  .أ 

 عملية خلق الوظائف في القطاع الخاصودعم الجودة الحالية ل  .ب 

 .ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه   .ج 

ن لدورات تدريبية في معهد البحرين للتدريب، ومختلف معاهد التدريب          يإخضاع العاطلين الجامعي   .٣
 .الخاصة في مملكة البحرين لتأهيل العاطلين للعمل في تخصصات متعددة في سوق العمل

تكنك البحرين لتوظيف مائة عاطل جامعي عبر برامجها        يمع كلية بول  ) تمكين(صندوق العمل  اتفاق   .٤
 .المرتبطة أساسا بسوق العمل

 سـواء   السابقين التوظيفمشاركة المئات من مؤسسات العمل في القطاع الخاص بدعم مشروعي            .٥
 .باإلسهام بتدريب العاطلين الجامعيين أم بتوظيفهم

 .من وزارات الدولة للمساهمة في توظيف العاطلين فيهاتشكيل لجان مع العديد   .٦

 االتفاق مع مؤسسات العمل المختلفة على توظيف العاطلين الجـامعيين برواتـب تتناسـب مـع                 .٧
 .مؤهالتهم العالية

ين ضد التعطل الذي ينص في المـادة       م بشأن التأ  ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨(نون رقم   كما صدر مرسوم بقا     .٨
تكون اإلعانة للمتعطلين من ذوي المؤهالت الجامعيـة        : " على أن  اإلعانةالمتعلقة بمقدار   ) ١٨(رقم  

".   شهرياً للمتعطلين من غير هـؤالء اً بحرينياً دينار ١٢٠ شهرياً، وبواقع    اً بحريني اً دينار ١٥٠بواقع  
 أن -٧:" .......من نفس القانون والتي مـن بينهـا         ) ١٧(شروط التي حددتها المادة     لوذلك وفقاً ل  

. ...... ديه عن عمل، وذلك وفقاً لألوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير            يبحث بج 
مين ضد التعطل الـذي     ويعد نظام التأ  ".   ويجتازه بنجاح  تدريب المقرر وينتظم فيه   ال أن يلتحق ب   -٩

العمل، وهو كـذلك يمثـل   أقرته المملكة خطوة مهمة في سبيل مساعدة العاطلين ودمجهم في سوق          
 إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها مملكة البحرين منذ انطالق المشروع اإلصالحي            ة نوعية إضاف

المفـدى،  ملك مملكة البحـرين      الملك حمد بن عيسى آل خليفة        لحضرة صاحب الجاللة  والتحديثي  
حفظه اهللا ورعاه، وهو يتكامل مع مشروعات إصالح سـوق العمـل وتطـوير أنظمـة التعلـيم                  

 .٧٦والتدريب
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٥٦  

  :لول الوقائية من تخرج جامعيين عاطلينالح

تبذل الجهات المعنية في المملكة الكثير من الجهود الالزمة لوقاية المجتمع مـن بطالـة الخـريجين                 
  :يأتيالجامعيين ومن هذه الجهود ما 

استحداث وظيفتي مرشد أكاديمي وموجه مهني في المرحلة الثانوية لتعريـف الطلبـة بقـدراتهم                .١
 .االت التعليم العالي المطروحة، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل المحليةوإمكاناتهم ومج

 حكومية وحقول تخصص بالمؤسسات القائمة مبنية علـى احتياجـات           إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ    .٢
 تم بناء جميع نوكلية بوليتكنك البحرين اللتيبجامعة البحرين قية سوق العمل مثل كلية العلوم التطبي

 .اس الدراسات المسحية الحتياجات سوق العملبرامجهما على أس

 بشأن الئحة إجراءات ومعايير وشروط التراخيص لمؤسـسات         ٢٠٠٧لسنة  ) ١(نص القرار رقم     .٣
 فـي   ة، على التزام مؤسسات التعليم العالي الخاص      )ب/١٧(المادة رقم    في   ةالتعليم العالي الخاص  

حداث البرنامج أو التخصص من حيـث  مبررات است: " حال استحداث أي برنامج أكاديمي بإرفاق     
 مما يضمن حـصول     ،"األهداف التي يسعى لتحقيقها وحاجات السوق المحلية واإلقليمية للخريجين        

الخريجين على فرص عمل تتناسب ومؤهالتهم العلمية، وتقلل من خطـر تفـشي البطالـة بـين                 
 .الخريجين الجامعيين

اصة تحديد مدى حاجة سوق العمل لمخرجات  خالترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ يراعى عند    .٤
 .المؤسسات التي يجري الترخيص بإنشائها

 

   اللغة األجنبية في التعليم٦,١٠

انطالقا من أهمية تمكين طلبة التعليم العالي من امتالك أدوات المعرفة الحديثة، ومنها اإللمـام بلغـة                 
ت التعليم العالي بمملكـة البحـرين تـولي         أجنبية ثانية باإلضافة إلى اللغة العربية، فإن جميع مؤسسا        

  :اهتماما خاصا بإتقان الطلبة المنتسبين إليها اللغة اإلنجليزية، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية

جميع مؤسسات التعليم العالي تطرح برنامجا أكاديميا لتعليم اللغة اإلنجليزية سواء كمتطلب سابق،               .١
 .أم إدراجه في برامج البكالوريوس

٢.  معظم مؤسسات التعليم العالي الكثير من المـواد العلميـة والتجاريـة والهندسـية باللغـة               س  تدر
  .اإلنجليزية

تشترط بعض مؤسسات التعليم العالي إتقان الطالب اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة لقبـول التحاقـه                 .٣
 أو  IELTSن   أو امتحا  TOFELببرامج الجامعة، كما تشترط بعض المؤسسات اجتياز الطالب المتحان          
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٥٧  

نجليزية، وذلك لضمان كفاءته في االستمرار في البرامج التـي           امتحان تحديد مستوى في اللغة اإل      أي
س باللغة اإلنجليزيةتدر. 

تمتلك بعض مؤسسات التعليم العالي مراكز خاصة لتعليم اللغة اإلنجليزيـة، واللغـات األجنبيـة                 .٤
نجليزيـة، ومركـز الدراسـات    ين مركز اللغـة اإل  في جامعة البحراألخرى، فعلى سبيل المثال يوجد  

 .األلمانيةالفرنسية، ومركز الدراسات 

  
  التصنيفات الدولية للجامعات  ٦,١١

  "ال ينطبق           "
  

  :  أخرى٦,١٢
  :التجارب المتميزة في التعليم العالي

   :التجارب المتميزة في مجال التعليم العالي نلخصها في اآلتي 
  

  الي للطلبة وأهميته في المتابعة عليم الع رقم الت٦,١٢,١

  ". نجازاتاإل"إلشارة إليه في القسم الثالث تم ا
  

  إحاطة الطلبة علماً بأنظمة التعليم العالي  ٦,١٢,٢

يتم توعية وتثقيف الطلبة بأنظمة التعليم العالي من خالل توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى نشر أنظمة 
  .ظاهرة بالمؤسسةالتعليم العالي في أماكن 

  

  تحديد حقوق والتزامات الطالب عند قبوله بمؤسسات التعليم العالي الخاصـة             ٦,١٢,٣

 .وتسجيله بمقرراتها

للطلبة المستجدين في المقررات الدراسية وتتضمن هذه النماذج تحديد حقـوق  " نماذج تسجيل "تم إعداد   
. مسئولين عن المؤسسة والطالب وولي أمره      من قبل ال   والتي يتم توقيعها  والتزامات الطالب والمؤسسة    

 .٧٧وتعتبر هذه التجربة متميزة حيث تؤدي إلى إحاطة الطالب بحقوقه والتزاماته

                                                 
77 ��?J!C�ا� ���B�3� ت3JC_ ا���Vرات ��� �� ا["!��رات ا��Lص� ب(�C�Lذج ا���ا�1 d8��.  

 



   التقرير الوطني الخاص بالتعليم العالي لمملكة البحرين                   

٥٨  

 الشراكة المجتمعية في مراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصـة وذلـك          ٦,١٢,٤
  :من خالل اآلتي

MJ  والمؤهالت العلمية والخبـرة العمليـة      بة وأولياء أمورهم بالتنظيم اإلداري واألكاديمي       لإحاطة الط
ة ئلشاغلي الوظائف القيادية بالمؤسسة مثل رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هي      

وتخـتم النـسخة    .  ط الطالب علما بعدد الطلبة المسجلين في نفس المقرر        كما يحا . التدريس بالمؤسسة 
ى لملف الطالب    للطالب، وأخر  ثالث نسخ أصلية واحدة   سة وتحرر من    األصلية من النماذج بختم المؤس    

 .  باألمانة العامة لمجلس التعليم العاليه لملففي المؤسسة، وثالثة

NJ      ممـا  نشر تقارير هيئة ضمان الجودة بشأن أداء مؤسسات التعليم العالي وإحاطة المجتمـع بهـا ،
 .  عن كل مؤسسة من هذه المؤسساتيعطي المجتمع معلومات وافية

OJ من قانون  ) ٥/١١(ر تقارير دورية عن حالة التعليم العالي في مملكة البحرين، تنفيذا للمادة             إصدا
  . ٢٠٠٥التعليم العالي لسنة 

   تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والدول األخرى في مجاالت التعليم العالي٦,١٢,٥

 ىاستناداً إل يم العالي، وذلك    تعمل مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال التعل           
توثيق الروابط  ( :على التي نصت و بشأن التعليم العالي     ٢٠٠٥لسنة  ) ٣( رقم   المادة الثانية من القانون   

مية العربيـة   الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العل          
 بـشأن الئحـة     ٢٠٠٧لـسنة   ) ١(السابعة عشرة  من قرار رقم       المادة  كذلك  ، و )واإلسالمية والدولية 

 في حالة   : ( على أنه  إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تنص         
 لم يرد في الترخيص الصادر لها تلتزم بالحصول على موافقة           تخصصاستحداث المؤسسة لبرنامج أو     

 بطلـب االسـتحداث    يل الترخيص وتلتزم المؤسسة بـأن ترفـق       المجلس وفقا لقواعد وإجراءات تعد    
 في مجال التخصص أو أو الجهات التدريبية  التعاون مع مؤسسات التعليم العالي   ت اتفاقيا -و:...مايلي

في جلسته ) ٣٦( التعليم العالي رقم سقرار مجل باإلضافة إلى  ،)البرنامج المطلوب استحداثه إن وجدت    
م الذي ينص على مخاطبة مؤسسات التعلـيم العـالي الخاصـة            ٣٠/٤/٢٠٠٧بتاريخ  ) ٥/٢٠٠٧(رقم

طـرح    بعرض اتفاقيات التعاون األكاديمي وغيرها التي يترتب عليها منح درجات علمية أو            مبااللتزا
  .س التعليم العالي للموافقة عليها أكاديمي متبادل أو التزامات مالية على مجلإشراف برامج مشتركة أو
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٥٩  

  :داف التعاون   أه٦,١٢,٥,١

 تهدف مملكة البحرين إلى دعم التعاون الثقافي والعلمي بين مملكة البحرين والدول األخرى والذي يعد 
  :تتلخص في اآلتيو، من أهم أهداف التعليم العالي التي يسعى إلى تحقيقها

اهـد  دعم وتوثيق روابط التعاون العلمي والثقافي والتعليمي بين مملكة البحرين وجامعات ومع            .١
  .التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية واإلسالمية والدولية

، وترسيخ جذور التواصل ةدعم وتوثيق أواصر األخوة والتعاون في المجاالت التربوية والعلمي   .٢
 .في مجال التعليم

 .االستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات والجامعات في مجال التعليم العالي .٣

 

أنواع التعاون بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية والدول األخرى فـي             ٦,١٢,٥,٢
  :مجال التعليم العالي 

 مثـل    والعربية واإلقليمية  تعاون مملكة البحرين في مجال التعليم العالي مع المنظمات الدولية         ت .١
منظمـة  ال( وومنظمة األلكـس  ) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     ( اليونسكومنظمة  

 )المية للتربية والعلـوم والثقافـة     المنظمة اإلس (سكو  يسيواإل) والثقافة والعلوم العربية للتربية   
جـائزة اليونـسكو    "إنشاء هذا التعاون  أهم مظاهر   ومن    .ومكتب التربية العربي لدول الخليج    

، "تعليم المعلومات واالتصال في مجال التجياوولمد بن عيسى آل خليفة الستخدام تكن     الملك ح /
 أيواألنشطة التي يضطلع بها أفـراد أو مؤسـسات أو           ة المشروعات   أ مكاف والتي تهدف إلى  

كيانات أخرى أو منظمات غير حكومية إلى النماذج الممتازة وأفضل الممارسـات وأشـكال              
اإلبداع في استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال لتعزيز التعلم والتدريس واألداء التعليمي 

وكذلك إنشاء مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في مملكة البحـرين           .  ملتهفي ج 
  ).٤٤( في صفحة رقم اإلشارة إليةوالذي سبق 

 في هذا المجال مع الدول األخرى، سواء علـى المـستوى الخليجـي أو                المملكة كما تتعاون  .٢
 :العربي أو الدولي، من خالل

 .يكة البحرين وغيرها من الدول في مجال التعليم العالاتفاقيات التعاون الموقعة بين ممل  . أ

تعاون مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة البحرين مع نظيراتها في الدول              . ب
  .األخرى
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٦٠  

  مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خالل أعضاء هيئةإمكانيات تعزيز ٦,١٢,٦
  تدريس ذوي كفاءة عالية

  
ن أدارية لمؤسسات التعليم العالي والتي نصت على إلكاديمية وامن الالئحة األ) ٢(حكام المادة وفقا أل
  : يتشكال مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها على النحو اآلأتكون 

  :تتخذ المؤسسات التي يرخص لها في مملكة البحرين األشكال التالية" 

أو الدبلوم المشارك أو كليهما والتي تقل عن هو المؤسسة التي تمنح شهادة الدبلوم : المعهد    -١
  .درجة البكالوريوس

هي المؤسسة التي تمنح شهادة جامعية أو أكثر ويجوز أن تمنح مؤهالت التعليم : الكلية    -٢
  .العالي األخرى

هي المؤسسة التي تضم عدداً من الكليات أو المعاهد أو كليهما معاً على أن ال : الجامعة    -٣
  ".ا عن ثالثيقل عدده

حرصا من القائمين على التعليم العالي في مملكة البحرين على أن تقوم مؤسسات التعلـيم العـالي                  و
 فيها على اتخاذ كافة االجراءات والخطوات التي تمكنها من دعم وتعزيز هيئتها االتدريـسية               ةالخاص

كاديمي لمؤسسات التعلـيم العـالي      واأل يقوم التنظيم اإلداري   كاديمية المتميزة، بالكوادر والكفاءات األ  
.  أكثر على تقسيم الكليات والمعاهد الى أقسام أكاديمية يضم كل منها تخصصا دقيقا واحدا أو                ةالخاص

يجـب  " :اآلتي لمؤسسات التعليم العالي على      واإلداريةكاديمية  من الالئحة األ  ) أ/١٢(نصت المادة    وقد
 أن   في مجال التخصص الدقيق علـى      ن حملة الدكتوراه  دريس على األقل م   توفير ثالثة أعضاء هيئة ت    

ن أ كل مؤسسة تعليم عـال  على  السابقة  وتطبيقا للمادة  ،"يكون أحدهم على األقل بوظيفة أستاذ مشارك      
 علمـي كل تخصص في ستاذ مشارك أحدهم أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه  أ ٣تلتزم بتوفير   

قل ألستاذ مشارك على ا   حدهم أ أعضاء من حملة الدكتوراه     أ ٣ يضم   أكاديمين كل قسم    أوهو ما يعني    
ستاذ مشارك في كل مؤسسة  وهو ما يعني         أعضاء هيئة التدريس بدرجة     أمر الذي يكون معه ثلث      ألا

مـر الـذي    أل، ا داء مؤسسات التعليم العالي   أعضاء هيئة التدريس وبالتالي تعزيز جودة       أتعزيز كفاءة   
   . التعليم العالي في المملكةجاتسينعكس إيجابا على تحسين مخر
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٦١  

  القسم السابع
  القادمة) أو العشر( التطوير املقررة للسنوات اخلمس مشروعات

  

   بمؤسسات التعليم العاليوضع نظام وطني للقبول:  األول  المشروع  ٧,١
الموافقة على وضع نظام وطني     " الذي ينص على     )١٨٩٧-٠٦(قرار رقم   صدر عن مجلس الوزراء     

ول وااللتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي التدريبية يتضمن إصـالح نظـام القبـول      للقب
وجار .   ٧٨". ..الحالي بالجامعات ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني والمهني         

لتعليم العالي العمل في هذا المشروع بمعرفة الجهات المعنية لوضعه في الصيغة التي تعزز من جودة ا              
   .في المملكة

  

  تعزيز فرص االستثمار في التعليم العالي بمملكة البحرين:  الثانيالمشروع  ٧,٢
مجلس التعليم   بأنه من بين اختصاصات      بناء على ما ورد في المادة الخامسة من قانون التعليم العالي،          

 فقد تم الترخيص إلنشاء اثنتـي       وفي هذا اإلطار  ،  "تشجيع االستثمار الخاص في التعليم العالي     ": العالي
وفـي الطريـق   .  عشرة مؤسسة تعليم عاٍل خاصة تمارس حالياً عملها وتقدم خدماتها التعليمية للطلبة     

   .   تخاذ إجراءات الترخيص لهاؤسسات تعليم عال خاصة أخرى يجري اعدة م
  

ـ     :  الثالث المشروع  ٧,٣ اع االستعانة بمؤسسات التعلـيم العـالي كبيـوت خبـرة للقط
  الحكومي والقطاع الخاص 

  ).٤٨(التقرير في صفحة رقم سبق اإلشارة لهذا الموضوع في هذا 
  

  متابعة مخرجات التعليم العالي:  الرابع المشروع ٧,٤

، التي من خاللها يتم الوقوف على كفـاءة أداء مؤسـسات            المهمةيعد هذا المشروع من المشروعات      
  :يأتي ى ماالتعليم العالي، ويهدف هذا المشروع إل

حتياجات سوق العمل من حيث     ال تلبية مخرجاتها    حول مدى تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي       .١
  .الكم والتخصص
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٦٢  

  .قتصاديةالجتماعية واالرصد دور مخرجات التعليم العالي في  تعزيز النهضة ا .٢

ين يامعلتحاق الطلبة الخريجين بمواقع العمل، ورصد وضع البطالة بين الخريجين الج          متابعة ا  .٣
  . في بعض التخصصاتول الوقائية قبل تحولها إلى ظاهرة بأول لوضع الحلأوالً

ويعتبر رقم التعليم العالي أحد أدوات متابعة مخرجات التعليم العالي، كما سبق اإلشارة إليه في القـسم                
  .الثاني من هذا التقرير

  

  ي في مملكة البحرينمشروع االعتماد األكاديمي للتعليم العال:   المشروع الخامس٧,٥

عتماد اتنشأ لجنة    ": أن م بشأن التعليم العالي على    ٢٠٠٥ لسنة) ٣(قانون رقم النصت المادة التاسعة من     
 الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئـيس مجلـس            من أكاديمي تضم في عضويتها عدداً    

عتماد األكاديمي والتوصـية    الر ا الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايي          
، ويعد المـشروع  " من قبل المجلساهإلقرارعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة  البمنح ا 

  والالزمة في مجال تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين، ويجـري حاليـاً         المهمةمن المشروعات   
وقـد نـص المرسـوم        .ها اإلمكانات الالزمة لتشكيل   تخاذ اإلجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة وتوفير     ا

عتماديـة  ال إدارة ا  إنـشاء إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم علـى        بم  ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٩(بقانون رقم 
  .٧٩مساعدة لجنة االعتماد األكاديمي على القيام بمهامهاوالتراخيص، التي من مهامها 

  

 لالعتماد األكاديمي لـدول مجلـس       مشروع اللجنة التنسيقية  : السادس  المشروع    ٧,٦
  التعاون الخليجي

  

دول  بين دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى  الجاري اإلعداد لهاوكواحد من المشروعات المشتركة
 لالعتماد األكاديمي تضم في عضويتها أعضاء عن الجهات المعنية تنسيق إلى تأسيس لجنة المجلس

 . ةعلى حدماد األكاديمي في كل دولة بقطاع االعت

  : يأتي  اللجنة مااألهداف المقترحة لهذهومن 
 األنظمة واإلجراءات والمعايير واألساليب المتبعة في مجال االعتماد األكاديمي يب بينتقرال .١

 .لمؤسسات التعليم العالي في دول المجلس
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٦٣  

 .تطوير األساليب والممارسات الخاصة باالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي .٢

اإلقليمية والعالمية في مجال التقويم واالعتماد وضمان اصل والتعاون مع هيئات االعتماد توال .٣
 .الجودة للمؤسسات التعليمية
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٦٤  

  القسم الثامن

  حول آفاق التعاون العربي خالل العقد القادم
  

  :مقترحات حول سبل التعاون العربي في المستقبل

وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس السيما  لمعاهد ورؤساء األقسام العلمية، إشراك عمداء الكليات وا .١
 ليكونـوا   ،مؤسسات التعليم العالي  في  وما يعادلهم    وأستاذ مشارك،  الذين يشتغلون في وظائف أستاذ ،     

مجلس التعـاون لـدول     ضمن أعضاء اللجنة الفنية لرؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول            
 .  لالستفادة من خبراتهمةربيالخليج الع

 

تشجيع المؤسسات على عقد مؤتمرات علمية وأكاديمية ودولية حول التنافسية الدولية لقطاع التعليم          .٢
في مجال الدراسات اإلستراتيجية اإلدارية لتحديد رؤية العمل األكاديمي وتحديد المعايير لربط التعلـيم              

يف المحتوى العلمي للمناهج ومطابقتها بسوق العمل       ومخرجاته بسوق العمل والعمل على تطوير وتكي      
 مع تلك االحتياجـات     للتالؤمبحيث تتسم المناهج بقدر من المرونة تؤهلها للتطوير والتجديد بشكل دائم            

 .متغيرات في العالموالمفاهيم وال
 

العمل على عقد شراكة مجتمعية وعربية تهدف إلى ربط سوق العمل ومخرجات التعلـيم العـالي        .٣
 .لى أن تربط اعتمادية الشهادة باحتياجات سوق العمل المتفق عليهاع
 

مؤهالتهم واالستفادة مـن    ين والكوادر المؤهلة لضمان صقل      تبني الكفاءات من الخريجين المتميز     .٤
 .خبراتهم عربيا ودوليا 

 

ـ               .٥ م إنشاء مجمع عربي ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في العالم العربي يسمح له
بتبادل الخبرة والمعرفة إلى جانب إيجاد قواعد وإجراءات تيسر انتقالهم بين مؤسسات التعليم العالي في            

 .العالم العربي كأساتذة زائرين أو مشاركين في مجاالت البحث العلمي المختلفة في هذه المؤسسات
 

مؤسسات التعليم العالي   إنشاء لجان عربية مشتركة لمعادلة وتقويم الشهادات العلمية الممنوحة من            .٦
 .العربية

 

إعداد دليل عربي موحد بشأن معايير معادلة وتقويم المؤهالت العلمية للتعليم العـالي واالعتمـاد                .٧
 .األكاديمي
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٦٥  

 :ن اآلتيةإنشاء لجنة عربية مشتركة تعنى بالشئو .٨

عالي تبادل المعلومات بين الدول العربية بشأن احتياجات كل دولة من مخرجات التعليم ال             -
 . بما ييسر التكامل في التخصصات العلمية بمؤسسات التعليم العالي العربية

إقامة فضاء عربي للتعليم العالي يستجيب الحتياجات المنطقة العربيـة مـن المـؤهالت               -
 .العلمية وفي ذات الوقت يعزز من قدرات وإمكانيات مؤسسات التعليم العالي العربية

 

 .ن البحوث العلمية التي تجريها مؤسسات التعليم العاليإعداد خطط عربية متكاملة بشأ .٩
 

إعداد خطط عربية بشأن عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون التعليم العالي بما يؤدي إلـى                 .١٠
 .تكامل الجهود العربية وعدم تكرارها

 

بتعميم التجارب  تبادل الدول العربية للتجارب المتميزة فيما بينها في مجال التعليم العالي بما يسمح               .١١
 .التي أثبتت نجاحها

 

إعداد معايير عربية في مجال إنشاء مؤسسات التعليم العالي تعكس احتياجات المنطقة العربية من               .١٢
 .الخدمات التعليمية مع تعزيز االستثمار إلشباع هذه االحتياجات

 

يم العالي سواء العمل على وضع قواعد وإجراءات تيسر االستثمار العربي المشترك في مجال التعل .١٣
من خالل إعداد برامج تعليم عال مشتركة على      من خالل إنشاء مؤسسات تعليم عال عربية مشتركة أو        

أن تشارك كل دولة بما لديها من إمكانيات متاحة وخبرات نسبية تنافسية بما يؤدي إلى تكامل وتضافر                 
 .الجهود العربية وعدم تناقضها وعدم تكرارها

 

حد لجودة التعليم العالي لالسترشاد به يتضمن الحد األدنى المـشترك بـين             إعداد دليل عربي مو    .١٤
الدول العربية والمقبول من جميع الدول العربية لجودة التعليم العالي وهو ما يساعد علـى االعتـراف         

 .العربي المتبادل بالمؤهالت العلمية العربية
 

 في رقابة جودة التعلـيم العـالي        وضع قواعد وإجراءات تساعد على تعزيز المشاركة المجتمعية        .١٥
 .العربية ،وللبحرين تجربة في هذا اإلطار تم عرضها في هذا التقرير
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٦٦  

  ةـــــــــمــاتـــاخل

 

وثيقة وطنية تعكس ما حققـه التعلـيم   " الوطني الخاص بالتعليم العالي في مملكة البحرين التقرير"يعد 
.  وما يسعى إلنجازه في رؤيته التطويرية المـستقبلية        العالي في مملكة البحرين من طموحات وطنية،      

 متكاملـة تعتمـد   اً من حركة مجتمعيةكما يعكس التقرير واقع التعليم العالي في المملكة باعتباره جزء         
على ما تضمنه الدستور من مبادئ وقيم إنسانية نبيلة تعلي من قيمة اإلنسان وتنشد بناء مستقبل يلبـي                 

طار التعايش المشترك القائم على التعاون والهـادف        وتطلعاتهم المستقبلية في إ   الوطن  احتياجات أبناء   
  .إلى المساهمة في بناء الحضارة اإلنسانية

تباع منهجية علمية إلعداد التقرير تقوم على تسجيل تطور التعليم العالي في المملكة مع توثيق               وقد تم ا  
المتعلقة بأنظمة التعليم العـالي،   ى جميع الوثائقأنظمته الحاكمة لهذا التطور، حيث اشتمل التقرير عل

مستمدة من الوثائق المشار إليها وهو ما منح هـذا  معلومات الواردة في التقرير كما روعي أن تكون ال  
  .ةالتقرير مصداقية عالي

نبذة عن   على مقدمة تتضمن- بناء على الخطة المعدة من قبل منظمة اليونسكو-وقد اشتمل التقرير 
عن تاريخ تطور التعليم العالي في  لمملكة البحرين، ونبذة  واالقتصادية واالجتماعية نب السياسيةالجوا

ن التعليم العالي، وإنجازات التعليم العالي شئو مملكة البحرين، إضافة إلى السياسات المتبعة في تسيير
عالي إلى تطوير آلياته فـي  والتحديات التي يسعى التعليم ال  الماضية،ة الخمس السنوات في المملكة في

 وأخيرا  أهدافه، ومواكبة التعليم العالي لمستجدات السياق العالمي الجديد، التعامل معها من أجل تحقيق
 خمس القادمة، ومقترحات مملكة البحرين لتوسيع أفق التعاون العربيالالمعتمدة لألعوام  المشروعات

 التعرف على واقع التعليم العـالي فـي          هذا التقرير  علىسيتمكن من يطلع    و. في مجال التعليم العالي   
  .مملكة البحرين ومن ثم يكون نافذة للبحرين على العالم الخارجي

نجاز هذا التقرير وعلى ما بذلوه من مجهود        لكل من شارك في إ    بالشكر   وأخيراً ال يسعني إال أن أتقدم     
على ما اتسموا  به من قـيم العمـل          ، وعلى ما أبدوه من إخالص وتفان في عملهم، و         في إعداده كبير  

والـشكر   .الجماعي واألخوة التي سادت الفريق، وهي وجه حضاري آخر من وجوه مملكة البحـرين        
لكترونية علـى التـشجيع     ركزي للمعلومات وهيئة الحكومة اإل    جهاز الم الموصول إلى المسئولين في     

  . والدعم والمساندة التي قدموها لنا
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 الشكر والعرفان لسعادة الـدكتور  خالص -باسمي وباسم جميع أعضاء الفريق – يسعدني أن ارفع  كما
ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الذي ساند فريق العمل، وقدم لنا كل دعم وعون، إلخراج                 

    .التقرير  بالمستوى الذي يليق بدور البحرين الريادي في مجال التعليم

التطـور  هم في دفع عجلـة      ايسداً لكل من يطلع عليه، وقادراً على أن         مفي التقرير   يكون هذا  أن   ينآمل
 . للتعليم العالي في مملكة البحرين والدول األخرىوالجودة

  

  

  ،،واهللا ولي التوفيق

  

  

  

  

  

  

  

  الدكتورة هيا أحمد المناعي
  المنسق الوطني للتقرير الخاص بالتعليم العالي

   لمملكة البحرين

  تابعةمديرة إدارة التقييم والم

      باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي  
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 املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
  

   .دستور مملكة البحرين: أوالً

  :القوانين: ثانياً
 . بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية١٩٧٨لسنة ) ١١(مرسوم بقانون رقم  .١

 . لكلية الخليج لتكنولوجيا بإصدار النظام األساسي١٩٨١لسنة ) ٢(مرسوم بقانون رقم  .٢

 . بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين١٩٨٦لسنة ) ١٢(مرسوم بقانون رقم  .٣

 . في شأن تقويم المؤهالت العلمية١٩٩٥لسنة ) ١٩(مرسوم بقانون رقم  .٤

 .  بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج١٩٩٧لسنة ) ٢(مرسوم بقانون رقم  .٥

 .  الخاصة بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية١٩٩٨ة  لسن)٢٥( رقم مرسوم بقانون .٦

لسنة ) ١٢( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم١٩٩٩لسنة ) ١٨(مرسوم بقانون رقم  .٧
  . بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين١٩٨٦

 .م بإعادة تنظيم وزارة الداخلية٢٠٠٤لسنة ) ٦٩(مرسوم بقانون رقم  .٨

 .تعليم بشأن ال٢٠٠٥لسنة ) ٢٧(قانون رقم  .٩

 . بشأن التعليم العالي٢٠٠٥لسنة ) ٣(قانون رقم  .١٠

  بإنشاء صندوق العمل ٢٠٠٦لسنة ) ٥٧(قانون رقم  .١١

 . مين ضد التعطل بشأن التأ٢٠٠٦لسنة ) ٧٨(نون رقم قابمرسوم  .١٢
  

  :المراسيم: ثالثاً
 . بشأن إعادة تنظيم وزارة الصحة١٩٨٥لسنة ) ٥(مرسوم أميري رقم  .١

 . بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(مرسوم رقم  .٢

 . بتشكيل مجلس التعليم العالي٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(المرسوم الملكي رقم  .٣

 . بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب٢٠٠٨لسنة ) ٣٢(مرسوم رقم  .٤

 ).بوليتكنك البحرين( بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية ٢٠٠٨لسنة ) ٥٦(مرسوم رقم  .٥
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  :القرارات: رابعاً
بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية وتنظيم إجراءات  ١٩٩٨لسنة ) ١( رقم قرار .١

 .عملها

 بتشكيل اللجنة ١٩٩٨لسنة ) ١(من القرار رقم ) ٦( بتعديل المادة ٢٠٠٦ لسنة) ١( رقم قرار .٢
 .الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية وتنظيم إجراءات عملها

 بشأن الئحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات ٢٠٠٧لسنة ) ١(م  قرار رق .٣
  .التعليم العالي الخاصة

  . لمؤسسات التعليم العاليالالئحة األكاديمية واإلدارية بشأن ٢٠٠٧لسنة ) ٢( قرار رقم  .٤

  . الخاصة لمؤسسات التعليم العالي الماليةة بشأن الالئح٢٠٠٧لسنة ) ٣(قرار رقم  .٥
 .الئحة األبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي بشأن ٢٠٠٧لسنة ) ٤(قرار رقم  .٦

 . م٢٠٠٦/ ٢٧/١١بتاريخ ) ١/٢٠٠٦(في جلسته رقم ) ٨(قرار مجلس التعليم العالي رقم  .٧

المنعقدة بتاريخ ) ٨/٢٠٠٧(المتخذ في جلسته رقم ) ٦٣(قرار مجلس التعليم العالي  رقم  .٨
 . م٢٩/١١/٢٠٠٧

المنعقدة بتاريخ ) ٩/٢٠٠٨(المتخذ في جلسته رقم ) ٧٣(لعالي رقم قرار مجلس التعليم ا .٩
 . م٢٣/١/٢٠٠٨

  

  التعاميم: خامساً
  .النماذج الخمسة من االستمارات الخاصة بعملية تسجيل المقررات للطلبة المستجدين

  

  .٢٠٣٠رؤية مملكة البحرين االقتصادية حتى عام : سادساً
  

  الكتب والدوريات والتقارير : سابعاً
مذكرات بلجريف مستشار حكومة البحرين سابقاً تأليف السير تشارلز بلجريف ترجمة مهدي  .١

  .م٢٠٠٢ ، دار البالغة، بيروت، الطبعة األولى، عبد اهللا
 بشير زين. محمد أحمد عبداهللا، د. م ، تأليف د٢٠٠٢ -١٥٠٠تاريخ البحرين الحديث  .٢

 .٢٠٠٩،الطبعة األولىالعابدين، مركز الدراسات التاريخية، جامعة البحرين 

 ).م٢٠٠٠إصدار جامعة البحرين ( نبذة عن جامعة البحرين  .٣

البحرين عبر العصور، عبداهللا بن خالد آل خليفة، عبدالملك الحمر، دار الحياة، بيروت،  .٤
 .م١٩٧٠

 .دليل كلية المعلمين .٥

  .م، مطبعة جامعة البحرين٢٠٠٨، نوفمبر )٧(دورية آفاق الجامعة، العدد .٦
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٧٠  

 .لجهاز المركزي للمعلومات، مملكة البحرين ا٢٠٠٧ -١٩٩٨ عدد السكان بيانات تطور .٧

  .م٢٠٠٦والصناعة لعام  تقرير وزارة التجارة .٨

عن دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء مركز إقليمي لمنظمة اليونسكو تقرير المدير العام  .٩
 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

 .م ٢٠٠٨ التقرير السنوي لتمكين . ١٠  
 
  المواقع االلكترونية: مناًثا

 http://www.bahrain.bhبوابة الحكومة االلكترونية  .١

  http://www.education.gov.bh وزارة التربية والتعليم .٢
 www.mofa.gov.bhوزارة الخارجية بمملكة البحرين  .٣

  /www.interior.gov.bhالداخلية وزارة  .٤

 www.mol.gov.bhوزارة العمل بمملكة البحرين   .٥

 http://www.moic.gov.bh/moic/arوزارة الصناعة والتجارة  .٦

 http://www.chs.edu.bhكلية العلوم الصحية  .٧

 http://www.polytechnic.bhكلية البحرين التقنية  .٨

 http://www.uob.edu.bhجامعة البحرين  .٩

 http://www.btc.uob.edu.bhكلية البحرين للمعلمين  .١٠

  www.interior.gov.bh/royal_pcollege.asp األكاديمية الملكية للشرطة  .١١
 www.if.bh موقع مشروع تمكين، مملكة البحرين    .١٢

 www.legalaffairs.gov.bhموقع الشئون القانونية  .١٣

  


